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PREDIKBEURTEN.
Gereformeerdekerk en Hervormde kerk
Geref.kerk
06 april 11.00uur Ds. Kristensen.
Herv.kerk
13 april 11.00ur Ds. Kristensen.
17 april 19.30uur Ds. Kristensen.H.A. (Wittedonderdag) Herv.kerk
(1e Paasdag)
Geref.kerk
20 april 11.00uur Ds. Kristensen.
Geref.kerk
21 april 10.00uur ? (2e Paasdag)
Herv.kerk
27 april 11.00uur ?
Geref.kerk
04 mei
9.30 uur Ds. Kristensen
Gereformeerde kerk vrij gemaakt
06 april 9.30 uur Dienst.
1 4 . 3 0u u r D i e n s t .
1 3 a p r i l 1 1 . 0 0u u r D s . J . M . A .G r o e n e v e l dB,e d u m .
1 4 . 3 0u u r D i e n s t .
't
18 april 19.30uur Ds. E.L.van Foort.GoedeVrijdag.
20 april 9.30 uur Dienst.Pasen.
1 6 . 0 0u u r D s . J . M .H a a k ,U l r u m .
27 apnl 11.00uur Ds. J. Haveman,Roodeschool.
1 4 . 3 0u u r D i e n s t .

Autobedrijf
Jager
Stitswerderlaan4
9995 PC Kantens
Tel. (0595)5s 12 27

Verkoopvan
gebruikte person
en auto's.
onderhoud
Reparatie,
en APK-keuring

WEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen
Doktersdiensten
Groningen:
0900-9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen
29-30maart
05-06april
12-13april
17-18april
1 9 - 2 0a p r i l
21-22april
23-24 april
25-26april
27,28,29april
3 0 a p r i l / 1m e i

P.G.Schoorel,Spijk.....
.0596-592334
J.F.Perdok,Baflo
.0595-422723
E.J. Prins,Spijk.
....0596-592334
P. Brouwer,Uithuizen..
..0595-431642
J . D .B u w a l d aB, e d u m
...050-3013894
A.M. van Waes,Uithuizermeeden
.....
...0595-413684
F.H.Bennink,Ten Boer.......050-3022720
of 0595-464433
B. Fledderus,
Winsum....
......0595-441545
M.J.den Engelse-Boelkes,
Ezinge
.......0594-622121
H . J .T i m m e r m a nU, i t h u i z e n
..0595-431716

O p z a t e r d a ge n z o n d a gi s e r o m 1 1 . 0 0u u r e n 1 7 . 0 0u u r e e n s p r e e k u u r .
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartstelefonischte
consulteren.
Dierenartsen
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050-3014260.
Psychotherapieen supervisie
Mw.drs. J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afspraken
van ma t/m vr tussen8.00-8.15uur,tel.0651255926.

Begrof enísve
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J.O.M.Wols-Stolloert
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(0595-55a303

Gelíevewilzigingenbij huwelijk,somenwonen,
geboorteen/of verhuizingen
doorgevenoonde ledenadministrotie

OPHALENOUD PAPIER.
Woensdagavond
9 aprilom 18.00uur bij de weg.
oud papieren kartongraagaanleverenin dozenof papierenzakken.
Bij klachten kan men zich wenden tot de contactpersoonvan
Peuterspeelzaal'Poppedijn',
FrouwkeDoornbos,tel. SS72S0.
OPHALENKLEINCHEMISCH
AFVAL/ KLEINEELECTRISCHE
APPARATEN.
Maandagmorgen
17 aprilkuntu bij het personeelvan de chemokaruw klein
chemischafval inleveren.Heeftu kleinchemischafval aan te biedendan
kunt u dit, in de week voorafgaand
aan de inzameling,
telefonischdoorgeven aan het gemeentebedrijf,
tel. 437662.U kunt ook een e-mailsturen
naar:algemeen@eemsmond.nl.
Uw afvalwordtvanafuw huis meegenomen. Ook afgedanktekleineelectrischeapparatenzoals koffiezetapparaten, strijkijzers,broodroosters,
boormachines,
haarfóhns,electrischetandenborstels
etc. kunt u meegevenaan de chemokar.
TE KOOP:
1 gaskachel,
merkFaber
8,9 Kw 7700 Kcal/U.
A. Veldman.tel. 552424.
PEUTERSPEELZAAL
POPPEDIJ
N.
In de week van 31 maartt/m 5 aprilkomenwe weer
langs de deuren met onze jaarlijkseverkoopvan
paaseitjesen walnoten.Hopelijkwordt dit weer net
zo'n succesals vorigjaar!
Op 8 en 10 april zullende peuterseen bezoekje
brengenaan de dierenop de boerderijvan de fami- 'r,'V
urolrjk
-,,^.,1
Pcsen
ri
i u,
lie Dbornbos aan de Usquerderweg.We nop"n "J:"ï:;:1,'^":\
PoPPz
natuurlijkveel lammetjeste zien, zodat de peuters ,,-\wensru
dezedierenook eensvan dichtbij
dichtbijkunnenzien.
/ \ \
Geziende grotetoestroomvan peutersin het nieu-1\/-\
'r\.
(
we schoolseizoen,
wil het bestuurouderserop wijrli
zen dat zij hun kind, zodra het 1/, jaar oud is, op
kunnen geven voor de peuterspeelzaal.
Alleen op die manier kan het
bestuurgaranderendat een peutervanaf2 jaar ook daadwerkelijk
één of
meerdereochtendenkan komen. Informatieen inschrijfformulieren
zijn
maandag-,
dinsdag-,donderdagen vrijdagochtend
tussen11.30en 12.00
uur op te halenop de peuterspeelzaal.

Ie\

F.D.

IN GESPREKMET
Deze keer in het Lougnijseen 'in gesprekmet' Roy en Marionvan de
Pastorieweg
37 in Kantens.
Ze wonen al weer een paar jaar in Kantensen met veel plezier.Destijds
kochtenze het huis van de fam. Eken,die noodgedwongen
vanwegezijn
werk moestverhuizennaarde provincieBrabant.
Marionis geborenop het Groningerland en Roy komt uit de provincie
Noord-Holland,
waar ze elkaarhebbenleren kennen.Daarnazijn ze verhuisdnaar Kantens,omdatze allebeieen baanin het Noordendes lands
kregen.In hun woninghebbenwe een prachtiguitzichtop de molenen op
de ijsbaan.
Een goeÍevriendvan hen uit de buurtvan Amsterdam,had het artíkelin de
Telegraafgelezendat ze iemandzochtenom de nieuweFloriste worden.
Hij had er wel oren naarom hiervoorauditiete doen en Kantensleek hem
een goedelocatie.
De ouderelezersonder ons kunnenzich nog wel herinnerendat Rutger
Hauervroegerin de serieals Florisspeelde,eindzestigerjarenop de televisiete zien.
gemaaktwordenen dat gebeurdein Kantensop
Er moesteen auditiefilmpje
zaterdagen zondag15 en 16 maart.De molenaarsteldede molenbeschikbaar en een sabelgevecht
werd uitgevochten
bovenopde stellingvan de
GroteGeert.Ook het paardvan de fam.Omtawerdberedendoormisschien
wel de nieuweFloris.
Roy en Marion waren
ook heeltevredentijdens
de opnames bij de
molen. Het was kortom
een gezelligeboel bij de
molen. En wie weet,
komtde nieuweFlorisuit
Noord-Holland
met dank
'Grote
aan de
Geert' in
Kantens.

G.W.

Linksde nieuwe Floris,
rechts Marion en Roy
compleetin kledij.

2003.
VIERINGKONINGINNEDAG
wij weereen BRADERIEen PRIEGELOp woensdag30 aprilorganiseren
MARKTrondomde N.H.kerkte Kantens.
kan een
of demonstreren,
ledereendie iets wil verkopen,tentoonstellen
plaatsjeop de markt krijgen.Men kan zich opgevend.m.v.onderstaand
strookje.
Ook kinderenVm 14 jaar kunnenzich opgevenvoor een plekje op de
Priegelmarkt.
Voorde mooistemarktkraamis een leukprijsjebeschikbaar,
uur. Deelnameis gratis,wel
De marktwordtgehoudenvan 10.00-13.00
graagde plekschoonachterlaten!
deze keer geen spelletjes,maar knutselenen
Voor de lagereschooljeugd
verkleden.Alle kinderenvan 4-12 jaar van Kantens,Rottumen Stitswerd
zijnvanaf10 uurwelkombij school.Je hoeftzelfgeenspullenmeete brengen.
ledereentot ziensop Koninginnedag!

/ PRIEGELMARKT
i OPGAVEBRADERIE
i
i

i Naam:
I
I

i Naam Bedrijf/vereniging:
;
i Tel.nr.kontaktpersoon:
i Activiteit:.....
i

i Inleverenuiterlijk23 april bij MarÍen Miske,Langestraat13
I
L---------------

AGENDASCHIENVAT.
Naast de reguliereactiviteiten,
vindt in april het volgendeplaatsin het
Schienvat:
1 april
1 , 8 , 1 5a p r i l
1 , 8 , 1 5 , 2 2a p r i l
2 april
2 , 9 , 1 6a p r i l
2 , 9 , 1 6 ,2 3 a p r i l
3 april
9 april
10april
1 1a p r i l
16april

(Nut).
Reanimatie
Cursuskalligraferen.
Volksdansen.
Handwerken.
Bridgecursus.
Sjoelen.
Jaarvergadering
Dorpsbelangen.
Kringvergadering
igingen.
Gez.Vrouwenveren
' 9 . 0 0u u r CursusPlattelandsvrouwen.
1 9 . 3 0u u r Feestelijke
Ouderavond
O.B.SK
. linkenborg..
2 0 . 0 0u u r Vergadering
Schienvatbestu
ur.
1 9 . 3 0u u r
1 9 . 3 0u u r
9 . 3 0u u r
19.30uur
1 9 . 3 0u u r
2 0 . 0 0u u r
1 9 . 4 5u u r
1 9 . 3 0u u r

OPBRENGST
COLLECTEREUMAFONDS
2003.
De landelijke
inzamelingsactie
van het Reumafonds,
die in de weekvan 9
t/m 15 maartjl. is gehouden,heeft in Kantens,Rottumen Stitswerdeen
bedragopgebrachtvan 376,45euro.
Het bestuurricht zijn welgemeende
dank tot leden van het plaatselijke
comité,tot de collectanten
en tot een iederdie door middelvan een financiëlebijdrageaan het welslagenvan de collecteheeftbijgedragen.
Mochtu de collectegemisthebben,dan kunt u alsnoguw bijdragestorten
op giro324of banknummer
35.76.74.812ten namevan het Reumafonds
te
Amsterdam.
Hartelijk
dank,C.G.Steendam-Kruidhof.
DANKBETUIGING.
Al die woorden,gesprokenof geschreven.
Hebbenons veelsteungegeven,
na het plotseling
overlijdenvan mijnlieveman,onzevader,opa en oud-opa
Andries Broekhuizen
hiervooronzeoprechtedank.
Kantens,maart2003.

ï. Broekhu
izen-Dekker.
Kinderen,
klein-en achterkleinkinderen.

4s.JARIGJUBILEUM..DEODICATUS''.
Geref.Gem. koor Deo Dicatusbestaatop dit momentuit 17 enthousiaste
leden,verdeeldover4 partijen,te weten5 sopranen,G alten,3 tenorenen
3 bassen.De leeftijdvarieertvan17-57jaar,en wij zingenonderde professioneleleidingvan BertVeening.
Het repertoiredat wij zingen bestaatuit muziekvan: Buxtehude,Bach,
Borkante.a.
Wij hopenop ZATERDAG19 APRIL(stillezaterdag)een concertte geven
in de Herv.kerkvan Zeerijp.De muzikalebegeleiding
wordtverzorgddoor
Sietse de vries, orgel, Lilian v.d. Hoeve,cello, Marjan Valk, altvioolen
Nannyv.d.Vinne,viool.
Tijdensdit concertzulleno.a. enkelekoralenuit de JohannesPassionten
gehorewordengebracht.
Het concertbegintom 20.00uur.
De toegangsprijzen
zijnin de voorverkoop:
volwassenen
6 euroen voor kinderen tot 12 jaar 1 euro.
Kaartverkoop
bij de ingangvan de kerk:volwassenen
7,50 euro en kinderen 2.50euro.
Voorvragene.o.reserveringen
kuntu bellenmet mw.N. de Haan,tel. 05g5552282.
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PAASOVERDENKING.
P a s e nv o o r b i j. . . . . . . . . . . . . . ?
Ja, wat valter eigenlijk
overPasennogte vertellen,
wat nietallangooiteens
gezegdwerd.Dat het een feestis?
Pasenis zelfs een héél oud feest!Onze heidensevooroudersvierdenhet
eeuwengeledenal, ook omstreeksdezetijdvan hetjaar.En zelfsde manier
waarop,is sindsdien
nietzoveelveranderd:
eieren,de paashaas,
zo mogelijkeen hoogoplaaiendpaasvuur,
het gevoelafhankelijk
te zijnvan een godheid, dat waren ook voor hen de ingrediënten
van een lente-en vruchtbaarheidsfeest,
dat toen aan de godinOstarawas gewijd.(ln Duitslanden
Engelandvindenwij die naam heel duidelijknog terug in 'Ostern'en
'Easter')
Alleenis nu geleidelijk
dat religieuze
tintjeeen beetjeaan het verdwijnen.
O,
nietdirectin de kerken,maarwél daarbuiten.
Je merktdat bijvoorbeeld
veel
kinderengewoonnietmeerwetenwat Paseneigenlijkbetekent!Dat is trouwens bij veel van onze andereChristelijk
feestdagenook al het geval.En
straksmisschien
helemaal,
wanneerdezevooreen deelingewisseld
zullen
wordentegen de vieringenvan anderereligies.Dat is immersal voorgesteld!
Hoe is zoietsnu toch mogelijk?lk bedoeldie verandering
van inhoudbij
onze kerkelijkehoogtijdagen.
Zou het niet zijn, omdat daarbijlangzamerhand door de Christenenté weininggeleefden geloofdwerd (en wordt!)
vanuitde wezenlijke
inhoudvan de Bijbel?Menwil hetwel eensdoenvoorkomen,dat de verbreiding
van het Evangelievroegervooralhet gevolgwas
van politiekeof anderedwang,maarik ben ervanovertuigd,dat de mensen
destijds-zekerin de begintijdwerkelijkervarenhebben,hoegrootde kracht
van het geloofin de OpgestaneHeerwas! Daardoorveranderdehun leven,
werdensommigengenezen,anderenbevrijdvan bozemachtenen leerden
ze een vredekennen,die alleverstandte bovengaat.
Datzijn immersde dingen,die nog gebeurenbij die mensen,die zichrealiseren,dat Jezus is opgestaanen lééft!Want dat betekentPasenimmers:
Jezusleeft!
Wanneerwe vanuitdat geloofgaanleven,dan zullenook wij heelbijzondere dingenin ons levenervaren!Daarvanben ik overtuigd!U ook?
Ds. Ockels.Garsthuizen.

11

PASEN
Hij was twee nachtenin het graf geweest
'Sta
toen God Hem riep:
op, MijnZoonl.
de hele hemelviertnu feest,
de engelenstaanjuichendom Mijntroon.
Ga, zeg de mensendat ik doorUw lijden
hen uit de machtvan dooden zondewil bevrijden'.
En bij die woordenwenteldede steen
en Christusstondomstraalddoor morgenzon.
De wachtersvluchttenvol ontzettingheen,
alsofde dood hen achterhalen
kon.
En toen heeftGod twee engelengezonden
die Christuswindselshebbenopgewonden.
En zij verkondigden
de vrouwen,dat
de Meesteropgestaanwas uit het graf.
Toenhoordezij, die Hem het meesthad liefgehad
haar naam.MaarHij leekzo ver van haaraÍ
datzij alleenvol eerbiedkon aanbidden.
En toenZijnjong'rentreurden,
stondHij in hun midden.
Als toen,in EmmaUs,breektHij het brood;
Hij opentonze ogen,dat ook wij
zien hoe Hij leedvoor ons tot in de dood
en zullenweten:Jezuskochtons vrij.
Het stervenis geeneinde,maareen nieuwbeginnen.
Het is ietsafstaanom het ál te winnen.
Nel Benschop.
A C T I E C O M I T E ' DD
EE L T H E ' .
GeachteLougnijslezers,
Namensde actiegroepde Delthebedankenwij u hierbijvoorde steundie u
ons de afgelopentweejaren heeftgegevenin onze strijdtegen het inrichten van het gebiedde Deltheals waternoodberging.
De stuurgroepwater2000+heeftde beslissinggenomenom de komende
jarenonsgebiednietin te richtenals noodbergings-gebied.
Hiermeekomen
ze uiteindelijk
met ons tot het inzichtdat ons gebiedslechts50% van het
waterzou kunnenbergendatze in eersteinstantiehaddenvoorzien.Ditfeit,
gecombineerd
met gelijkblijvende
inrichtingswordt als
en schadekosten,
hoofdreden
voorhet bijstellen
van hun besluitgenoemd.
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Eerlijkgezegd,haddenwe er nietechtmeerop gerekend.
We wistenal een
hele tijd dat onze argumenten
en onzedetailberekeningen
onomwonden
geengoedbesluit
aangaven
dat hetinrichten
vande Deltheals noodberging
was. Door een woordvoerder
van de stuurgroepis in de pers aangegeven
dat men vooralsnoghet gebiedniet als noodbergingin zal richten.Maar
gaatop
onzeargumenten
zullenover10jaardezelfdezijnen de actiegroep
een actievewaakvlamom iederbewegingdirectweer op te pakkenen de
steekhoudende
argumenten
in te brengen.
Heel erg blij zijn we met het voornemenom de uitlaatnaar het noorden
(Noordpolderzijl
en zelfs Pieterburen
wordenin de stukkengenoemd)als
alternatief
te gaanonderzoeken.
Op ditonderdeel
zullenwe onsgeenwaakvlamstandtoestaa.n,
maar blijvenwe de ontwikkelingen
actiefvolgen.Wij
zijntegenwaterop welk stuklandook,zolanger waterwordtgepomptvanuitons gebiednaarhet Reitdiep
waarin noodgevallen
al te veelwaterlangs
moet.En dan wordtdat ook nog met een vertragendschillensysteem
weggepompt.
Nogmaalsonzedankvooruw steun!Totslotnodigenwe u uitvoorons mid's
zomerconcert
op 21 juni avondsbij boerderij
Anderwereld.
Hetzou geweldig zijnwanneeru samenmet ons op vrolijkewijzeterugkunt kijkenop 2
jaar actievoeren.
U bentmeerdan welkom.
Hoogachtend,
FreerkVaatstra,Actiegroepde Delthe.
Concertop zaterdag21juni als dank voor alle ondersteuning!
Noterendie datum:21 juni ('s avonds)!
Alweerzo'n prachtiginitiatiefvan onzeactiegroep(al zeggenwe het zelf):
het Andenruereld
concert.Vorigjaar met Concordiaen Enruin
en Sandravan
de Heleboel.
Concordia
zal er waarschijnlijk
ditjaar weerbij zijn,maarvoor
de rest moetu zich maarlatenverrassen.
In iedergevalwillenwe graagdat u allemaalkomt,om de goedeafloopmet
onste vierenen om ons in de gelegenheid
te stellenom u te bedankenvoor
de ovenveldigende
steun.We zullenhet concertweer middentussende
weilandenorganiserenen iedereenweer met tractorenof via mooíewandelroutesnaarhet concertloodsen.Een avondom nooitte vergetenna een
geweldigeperiodevan actievoeren!!!
N O T E NS C H I E T E N .
Toenmij gevraagdwerd om mijn herinneringen
aan het notenschietenop
papierte zetten,gingenmijn gedachtengelijkvelejaren terug,naar mijn
oma.Ze woondein Peize,waar ik de eerstekennismaking
met het noten
schietenhad, ik was toen t 7 jaar.In een boerenschuur
was ruimtevrijgemaakt,voor een baan. Er waren daar altijdveel mensenuit de naaste
omgevingzoalsburen.lk herinnermijeen baanmetnotenen veelgeld,ook
14

de drankontbrakniet.Wij als kinderenmochtenniet mee doen,want er
werdveelgeldbij gelegd.We vondenhettrouwensheelspannendom daar
te gaankijken.
werd
Toenhet dorpshuisin Rottumontstaanis, en er een dorpsvereniging
opgericht,zijnwe ook hier begonnenmet het notenschieten.Er werden2
Voor
banengemaakt,een voor de volwassenen
en een voor de kinderen.
mochtnietmeer
en bij de volwassenen
de kinderenwerdennotenbijgelegd,
's
dan een kwartjebijgelegdworden.Het vond plaatsop tweedePaasdag
middags.Er kwamenaltijdveelmensenop af. Nietalleenuit hetdorp,maar
vindtnog iederjaar plaatsin het
ook uit de omgeving.Het Neutenschaiten
dorpshuis,
dus ik zou zeggenkom eenslangs,en doe een keermee.
Gé Hoekzema.
m/v.
GEZOCHT:BLOEDVERWANTEN
van 18jaaren
De SanquinBloedbank
is op zoeknaarnieuwebloeddonoren
ouderuit de omgevingKantens/Middelstum,
die een paarkeerperjaar vrijwilligeen halveliterbloedaf willenstaan.Veel mensenin Nederlandzijn
van vrijwillige
bloeddonaties.
Leukemie-en hemofiliepatiënten
afhankelijk
nodigen uiteraardis er bloed
hebbenmeestaldagelijksbloedproducten
nodigvoor operatiepatiënten.
komt2 keerperjaar naarMiddelstum
om bloedbij
De SanquinBloedbank
donorenaf te nemen.Ze blijvenditdoenzolanger nogsteedsminimaal100
komt
bloeddonoren
actiefzijn.Methethuidigeaantalvan 109bloeddonoren
deze ondergrenshelaasin zicht.Men is dan ook op zoek naar nieuwe
bloeddonoren,
mensendie hun bloedwillengevenom anderente redeen.
Heb je vragenof wil je je aanmeldenals bloeddonorbel gratis0800 Je kuntje ook
BLOEDBANK(0800-256332265)
of kijk op www.sanquin.nl
Hopelijk
050-3695500.
rechtstreeks
bij de afdelingGroningenaanmelden:
verwelkomen!
kan de bloedbank
veelnieuwebloeddonoren
F.D.
NIJSVAN KAANSTERSCHOUL.
Zoals iedereenwaarschijnlijk
op RTV Noordheeftkunnenhorenen zien
in het
allesop O.B.S.Klinkenborg
stondin de week van 10 t/m 14 maar1.
haalde
tekenvan het GrunnegerDialect.De openingvan de projectweek
zelf NoordNieuws!
Op woensdag12 maartvond in de schooleen voorrondeplaatsvan de
uit
Veurleescup.
Vande 14 deelnemers
van allerleibasisscholen
Grunneger
de omgevingwistJorianWals,samenmet 5 anderen,zichte plaatsenvoor
de finaleop 26 maartin Pieterburen.
Op vrijdag14 maartwerd de projecBelangstellenden
kondenin de schooleen kijkjenemen.
tweekafgesloten.
die de
In de schoolwarenallerleigedichtenin het Groningsopgehangen,
kon
kinderen
van de bovenbouw
zelfgeschreven
hadden.In hetspeellokaal
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men o.a. bliklopenen neutenschaitenen in het lokaalvan juf Anke vond
'pruiverij'plaats,met o.a. snert,bonensoep,pofferten roggeeen echte
broodmet spek.Doorde heleschoolhingde heerlijkegeur van pannenkoeken,die ter plekkevoor de kinderenwerdengebakken.Het was erg
gezellig.Na dezeenerverende
week richtde schoolzich nu op de feestelijke ouderavond
op 11 aprilen de paasmiddag
op 17 april.
F.D.
PROVINCIALE
UITSLAGVERKIEZINGEN
STATEN.
Uitslag verkiezingenstembureauKantens, Rottum en Stitswerdvoor
Provinciale
Statenop 11 maart2003.
1. PvdA
.........156
2. CDA.
..................92
......46
3. WD
4. Gr.Links
.......42
5. D66.
............16
6. SP..
............30
7. NCPN
.........1
............9
8. LPF..
9 . P a r t ivj . d . N o o r d e. .n. . . . . 1 3
1 0 .C h r i s t e U
n n i e. . . . . . . . . . . . 1 2 3
Totaaluitgebrachte
aantalstemmen:528.
Opkomstpercentag
e: 70,4o/o.

ordvl
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*
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ca*g de p.eoo...

door RitaOttink,Middelstumenrueg
12 in Kantens.
Wat wasje meisjesdroom?
Wereldreizen
makenen schrijverworden.
Wat is daar van terechtgekomen?
lk heb veel reizengemaaktmaar woon nu heel graagin een kleindorp.
Uiteindelijk
ben ik grafischontwerpergeworden.
Wat is je hobby?
De tuinen de kippen,en ik houdvan lezen.
Wat is je favorietevakantiebestemming?
H e tS p a a n s eb i n n e n l a n dI n, d i aG
, hana.
Wat is het leuksteaan je woonplaats?
De rusten de leegte.
Wat is het minstleuke aanje woonplaats?
Datfamilieen vriendenver weg wonen.
Welkboek hebje voor het laatstgelezen?
Hoe God verdweenuit Jonruerd.
van GeertMak.
Welkefilm heb je het laatst gezien?
Festen.
Wat is je favorietet.v.programma?
Cold Feet,Barenden Van Dorp.
Waarhebje het laatstsmakelijkom gelachen?
Om Aleida(1,5jaar)als ze verstoppertje
speelt.
Wat heeftje het meesfgeraakt?
De dood van mijn moeder.
Wat zou je graag in je leven nog eens willendoen?
Samenmet Han en de kindereneen zomerop Rottumeroog
wonen.
En tenslotte,aan wie geefje de pen door?
Aan MarcellaGerritsenin Kantens.

17

DORPSHUIS
STITSWERD.
'Kin
Zaterdag10 mei:Toneelstuk ik dienkerelevenlaínen'?
'de
Kemedie ien drei bedrievendoor toneelvereniging
Zijlvesters'uit
Onderdendam.
informatie
in het volgendeLougnijs.
Uitgebreide
DIGITALEBOEKPRESENTATIE.
Op vrijdagavond
21 maartjl. overhandigde
dhr. G. de Boer in gebouw
Salemzijn digitaleboekover de Ned. Herv.kerk in Kantensaan de kerkeraad.
'Grafzerken
Met de titel:
in en rondde Sint Antoniuskerk te Kantens'nam
het geheelin ontvangst.
dhr.K. Broekhuizen
DaarnaverzorgdeDe Boerde
presentatie
overzijn boekop een grootscherm.Uit de presentatie
blijktdat
van
de Herv.kerk in Kantenseen rijkehistorieheeft.De hele geschiedenis
de kerkstaatbeschreven,
destijdsin de jaren
ook overde groterestauratie
'50.Allegrafzerken
die er nogliggenzijnschoongemaakt
Ze
en opgepoetst.
zijn allemaalgefotografeerd
en de tekstis opgeschreven.
Ook de betekenis
van de symbolische
vertekenszijnachterhaald.
Er zijn heelwat grafzerken
dwenen,wantin 1910is het kerkhofrondde kerkgeruimd.De tweeoudste
zerkenzijn bewaardgebleven,en zijn rechtopin de entreevan de kerk
neergezet.Alle bestaandegrafzerkenrond en in de kerk zijn in kaart
gebracht.Op het koorvan de kerkliggen27 grafzerken.
De Boerwas op het
ideegebrachtdoor ReintWobbesuit Huizingeom alle bestaandegrafzerken in kaartte brengen.Hij vond het een helemooieklusom te doen.Op
de CD-Romstaan515 foto'sdie doorde heerde Boeris gemaakt.

Dhr. K. Broekhuizen
heeft het digitaleboek
in ontvangstgenomen
van dhr. G. de Boer.
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BEGRAVEN.
Begravenis bijnazo oud als de
mens.Onze oude voorouders
de
Germanengingenhun overleden
geliefdencremerenop brandstap e l s . T o e n h e t c h r i s t e n d o mi n
onze strekenkwam,werd cremeren verboden.Op de gravenwerden later prachtige zerken
geplaats.Hiermeekondennabestaandenhun verdrieten hoopop
opstanding
weergeven.
Vaakvertellen
de afbeeldingen
en
teksten op de zerken over het
geloof,hun werk, leeftijden rijkdom. De verhalendie de oude
zerken ons vertellen moet een
ieder goed over nadenkenwant
veel hiervanis op iedervan ons
van toepassing.
De oude zerken
zijn schilderijen
van ons bestaan.
We kunnener nietgenoegop pasDe oudekerkhoven
zijnopenmuseums.
sen. besefdat dit een stuk historieis waar we geenverrereizenvoor hoeven te maken.Latengemeenten
dezeoudezerkeneensopnemenin hun
cultuurnota
en er geldvoorbeschikbaar
stellen.
PAASMIDDAG.
B.v.ROD,CSCW/Feestcomité,
Dorpsbelangen,
KRC,Speeltuincommissie,
Speelweekcommissie,
StichtingKaansterJeugdhonken lJsvereniging
(dezeverenigingen
zaterdag19 aprilgezamenlijk
uit Kantens)organiseren
in en rondKantensvoor kineen Paasmiddagmet een eierenzoekwedstrijd
gratis).
derenvan 3 t/m 121aar(deelname
't
Vertrek(onderbegeleiding)
om 13.30uur vanaf Schienvat.
is er vooriederkindeen aardige
Er zijnveel prijzente winnenen natuurlijk
attentie.

||
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Maak een leuke paassurpriceof verf en/of versiereen Paaseivoor de
P a a s h a aes n l e v e r d e z eo m 1 3 . 3 0u u r i n e n m a a kk a n so p e e n e x t r al e u k e
prijs!
De middagwordtbeslotenmet een WaltDisneyFestivalin de Kantsterbioscoop,met een hapjeen een drankje!
E i n d em i d d a gt 1 5 . 3 0u u r .
Kinderenkunnen wordenafgehaaldbij 't Schienvat.
Jij komttochzekerook!!??
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LENTEGERECHTEN.
Lentesoep
125 gewassenbloemkoolin roosjesverdelen.2 wortelenschoonmaken,
schrappen,wassenen met een gekarteldmesjein schijfjessnijden.
(t 80 gr) schillen.1 stengelprei (t 125gr) schoonmaken.
4 soepasperges
schoonmaken,schillen.De groentenwassen,kleinsnij125gr knolselderij
den.
2 middelgrotetomaten.wassen,kroontjesvenruijderen,
de tomatenklein
(blokje)doen,aan de kookbrensnijden,de groentenin 1 litervleesbouillon
gen, gaar laten koken.De soep met zout. peper.soeparomaop smaak
brengen,met 2 eetlepelsgehaktepeterseliebestrooien.
Kooktijdongeveer20 nninuten.
gries-of mergballetjes.
Vulsel:gebakkeneierreepjes,
Voorjaarssalademet ei
1 kleinerammenas(250gr) schoonmaken,schillen,
wassen.
% komkommerwassen,afdrogen.
2 tomatenwassen,afdrogen,de kroontjesvenruijderen.
De drie ingrediëntenin plakjes snijden,twee cocktailglazen
of glazen
voor de
schaaltjesmet gewaasenslablaadjes
bekleden,de ingrediënten
saladeerindoen.
Voor de slasaus:4 eetlepelszure room met 1 theelepelzachtemosterd.1
eetlepelmediumsherryof andervochtmengenmet zout.peperop smaak
brengen.De sausop de ingrediënten
doorde saladescheppen.
1 zachtgekooktei pellen,doorsnijden,
op de saladedoen.1 eetlepelfijngekniptebieslookeroverstrooienen de sla meteenopdienen.
WINTERSETAFERELENIN BAR DE POSTHOORN.
Op zaterdag1 maartjl.
vond in
bar de
Posthoorn
een gezellige
Apres Ski Party plaats.
I n K l o o s t e r b u r e nw a s
het carnaval en in
Kantenswas het winter.
Ongeveer40 aanwezigen hadden te maken
met hevige sneeuwval
en gladde wegen
Voor deze avondwaren
speciaaluitgenodigd
de
Alpenzusjes
die enigeliederenten gehorebrachten.
En oudelegendeBob
Marleykwam met een oud reggaenummervoorbij.En vrouwMus kwam
haar avonturenvertellenover haar skivakantie
in Tirol.En die had wat

21

beleefdzeg ....Alleenjammerdat vrouwMus, Rudi de skileraaraankeek
voor RudiCarrel.
De avondwerd gepresenteerd
door Rudi de skileraar,en de muziekwerd
verzorgddoor Mill Ricola.
Na afloopwarener echtsneeuwscheppen
en strooizoutnodigom de resten
op te ruimen.
G.W.
VERKEERSOPFRISCU
RSUS.
Op woensdag5 en 12 maartwerd in 't Schienvateen verkeersopfriscursus
gehoudendoor de Vrouwenraad.
Autorijschoolhouder
K. Vríesemauit Ten
Boer was bereidgevondenom deze cursuste begeleiden.Dit had hij een
paarjaar geledenook al eensgedaanin Kantens.
Op de eersteavondwerdenalle verkeersborden
behandelden de nieuwe
verkeersregels.
Op de tweedeavondwerdenvragenbeantwoord
overde eersteavond.De
heerVriesemalietook dia'szienvan verkeerssituaties
waarwij als bestuurdersvan een voertuigmee te makenkunnenkrijgen.
De nieuwetheoriecursus
voor aankomendebestuurdersis veel moeilijker
dan vroeger.Ookde aanwezigen
haddenhet moeilijkmet de nieuweregels,
maar de mensendie er waren zijn weer opgefristwat de verkeersregels
betreft.Maaréén ding is belangrijkin het verkeer,kijk goed uit. "Weeseen
heer in het verkeer"en "Geefhet door,rechtsgaatvoor".
G.W.
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JAARVERGADERING
VERENIGING
DORPSBELANGEN
KANTENS.
Datum:donderdag
3 april2003.
A a n v a n g1: 9 . 4 5u u r .
Plaats:'t Schienvat
te Kantens.
AGENDA:
. Opening.
. Mededelingen.
* N o t u l e nv a n 2 0 m a a r | 2 0 0 2 .
* VerslagsecretarisVDK.
* Verslagpenningmeester.
" Benoeming
kascommissie.
* Verslagspeeltuincommissie.
* VerslagCommissie
SociaalCultureel
Werk.
* Overhandiging
stimuleringsprijs
aan??? (20.30uur).
* Pauze.
* Discussiein groepjesaan
de handvan een aantalstellingen.
* Bestuursverkiezing
VDK
Aftredend:Marthavan Dijk
Nel van der Kleij
TruusFaber(is vorigjaar gestopt)
Nieuwekandidaten
voorhet bestuurkunnenzichtot 15 minutenvoorde
vergadering
aanmelden
bij de bestuursleden.
* Rondvraag.
. Sluiting
( 2 2 . 0 0u u r ) .
Stellingen:
- Het bestaan van VDK heeft weinigzin!
- Geen nieuwewoningenmeer in Kantens!
- Kantensis te klein voor het in standhouden van voorzieningen!
(b|v. het dorpshuis)
- De zorg van de gemeentevoor ons dorp is ruim voldoende!
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DAMCLUB'HET LEERTVANZULF'KANTENS.
Vergelekenmet de vorigeuitgavevan het Lougnijsis in de tussenstandJ.
Wierengagezaktnaar de tweedeplaats.Wie wordt er dit jaar kampioen?
Wordt het weer Dick Holtmanof gaat A. Ritzemaer met deze bekervandoor?Ritzemaheeftminderverliespunten,
maareen zwaarderprogramma
voor de boeg.
Prachtigwas ook om te zienhoe P.Hoogwerfin zijneersteseizoenhet eerst
puntbinnensleepte
tegeneentop vijfspeler.Allebeginis moeilijkmaar'het
leertvanzulf'.
Standper 14 maart2003:
1 . D . S . PH
. oltman 13 1 0 2
1 22
2 . J . B .W i e r e n g a
15
9 3 321
3 . A . B .R i t z e m a
1 1 19
11 9
4 . B . S .L e i j e n a a r 1 5
6
5 417
5. K. Oomkens
11 6 4 1 1 6
6. J. Zwerver
15 6
2 714
7 . M . A .H o l t m a n
13
5 3 5 13
8. A. Smids
10 2539
9. K.K.Broekhuizen13
3288
1 0 .E . W o l t h u i z e n
11 2 0 9 4
11. P. Hoogwerf
17
1 16 1
0
Wedstrijdtegenhekkensluiter
Thesinge.Na een prachtig,flitsendbeginvan
Kantens,standenna 15 minutende eerste2 bordpuntenvoor Kantensop
het scorebord.Verderzag het er ook goed uit, maar helaasde klad kwam
erin en we verlorentoch nog met 10-8,tegende venvachtingin.

HALLO ALLEMAAL,
Hiereen berichtjevan het speelweekbestuur.
kosteloos
Voorde komendespeelweekzijn wij op zoek naar verschillende
vítrages,
kussenslopen
etc. Dus,
materiaal:
oudelakens,kleden,gordijnen,
duikallemaaldie kastin en kijkop zolderof er nog ietsvoor ons tussenligt!
9 te Kantens.
Je kunt het inleverenbij WillemAalders,Kolpendestraat
Alvastbedankt!
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VOORDEJEUGD.
1. Eieren
Een boer verkochtdrie verschillende
soorteneieren,namelijkvan de kip,van
de eend en van de kalkoen.De eieren
kosttenrespectievelryk
5,20 en 30 cent
per stuk.Een klantdie preciesf . Z,2O
bij zich had, wilde22 eierenkopen.
Hoeveeleierenvan elk soort kreeg hij
voorzijn geld?
2. Drie plus drie is vier
Voor.ditpuzzeltje
hebje de cijfers0, 1,2,3, 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , e n 9 n o d i g .
Nu is
het de bedoelíngdat je van deze tien cijferóeen
optelsommetje
maakt.
Je
moet daarvoortwee getallenvan drie cijferssamenstellen,
die sameneen
viercijferig
getalals uitkomsthebben.
Het sommetjekomter dus zo uit te zien:

Er ziinverschillende
oplossingen
mogelijk.Maarje moeter wel aan denken,
dat het sommetjesteedsalldcijfercïaÁ 0 toi óri met
9 moet bevatten.Etk
cíjfermag dus maaréén keerwordengebruikt.3. Honderd min zeventien
Hoe dikwijlskunje 1T van 100aftrekken?
(OpÍossingen
achterin het Lougnijs).

Mopjes
'Het
is niet uitgestotendater mensenop de maanwonen.,
Qndgrwijzer:
Jantje:'Hahaha.'
'Waarom
lach je, Jantje?'
Qnderwijzer:
'lk
Jantje: zou het gedrangwereens wÍilenzien ars
het hatvemaan is.,
'lJ
v_erpleegster: moet uw voetenonder de dekens
houden.,
Patíënt:'lk kijk wel uit, ík wit die koudedingen Àiàt
oii me in bed hebben.,
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PROGRAMMATHEATERWERKPLAATS
KANTENS.
Op vrijdag11Aprilvindtin de Theatenverkplaats's
avondsde laatstevoorstellingplaatsvan "love songs'1Deze voorstellingis geschrevendoor en
voorjongeren.De regieis in handenvan Ton Brandsen.
Voorinlichting
en
reseveringen
kuntu bellenmet paradox: tel.0595-551200

EVENVOORSTELLEN
Mijn naam is Anna Holtman,ik ben 26 jaar en een geborenen getogen
Kanster.
Na de opleidingen
(versneld)
AgogischWerken Activiteitenbegeleiding
ben
ik voor 9 rnaandennaar Engelandvertrokkenwaar ik als nanny heb
gewerkt.Na-terugkomst
in Nederland
in 1997met de opleidingvoordirectiesecretaresse
begonnenen tegelijkertijd
als secretaresseaan de slag
gegaan bij KPN Telecom. Na twee jaren naar Trip Advocaten &
Notarissen/Arbitrage
lnstituutvoorBouwkunst
verkast.In oktober2001naar
het buitenland
vertrokkenvooreen wereldreis.
Sindsterugkomstwerkzaam
bij het bouwadviesbureau
Draaijer& Partnersals projectsecretaresse
en
wederomwoonachtig
in Kantens,ditmaalonderde molen.
Vanafde maandmaartben ik het teamvan 't Lougnijskomenversterken.
Voorde meestevanjullieben ik een bekendgezicht.Daarnaast
hebbenjullie al langer van mijn pennenvruchten
kunnen genieten.Tijdens mijn
'wereldreis'
heb ik namelijkmaandelijkseen stukje geschrevenvoor het
blad.Evenverderoptreftu ook een terugblikaan en overhoe het nu met mij
gaat.
lk hoopde komendetijd mijnsteentjete kunnenbijdragen
aan het blad.

NEUTENSCHAITEN
Het spelwerd en wordtmet namein Groningen,
Drentheen in het Duitse
gespeelden staatonderveel namenbekend:diksnitteren,
Oost-Friesland
neuten-riegjen,
ritsen,riesterenof dik-en-dun-schaiten.
De spelregelsverschillennietalleenper streekmaarook per familie.Ook zijn de attributen
nietoveralhetzelfde.
Spelregels:
Op een gladdeondergrond
of op een langebredeplankwordt
met een stukkrijteen langelijngetekendvan zo'ntwee à drie meter.Op die
lijn komenop handbreedte
waaropdan de walnotenworden
dwarslijntjes
geplaatst,van iederedeelnemerevenveel.Vanafde meet,de streepwaarachterde deelnemersmoetenstaan,probeertmen om de beurt met een
kogelde achterstenotenvan de rij te schietendoordezeer schuinin te rollen.Als er aan het eindvan de rij één of meernotenop hun plaatsblijvenis
er dik geschotenen moetje de geschotennotenweer op de lijn plaatsen.
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Als ook de notenaan het eindvan de rij wordengeraakt,hebje die gewonnen en magje deze houden.Dat heetdun. De opengevallen
plekkànworden nietaangevuld.De rij wordtsteedskleiner.
Schietje in een keerdik en dun dan krijgje niets.Dan moetenalle geschoten notenterugop de lijn.Waneereen spelgeenenkelenootmeerÉeeft,is
hij uitgesloten
van deelname.
Het woordnotenschieten
roeptaltijdfr.lneherinneringen
bij mij op.
Vanafeenjaar of 6 keeg tweedepaaédagvoor mij ágenfijke'en'hele
andere betekeniskreeg.Op paasmaandag
werdna het miOOagêten
altijdde ijzeren kogeluit één van de bovenstelaatjesvan de secreta'lre
gehaáld,tdêingelden nettenmetwalnotenbij elkaargezochten vertrokken
we warmingepakt naar de boerderíjvan Pastoorom gezamenlijkaan notenschieten
te
doen-leder begonmet een dubbeltjeinlóg.Je mochtzelf weten bij welke
nootje de inlegneerlegde.
De kansenweidenbekekenen keuzeswerden
gemaakt.Vervolgensmochtenwe om de beurtmet de kogelgooien.Als je
dik schoot,of dik-dundan moestje het geld wat bij die nóten"lag, verdubbelen.Somsging het om een dubbeltjeoÍ twee maárhet gebeurdïook wel
eens dat er 25 guldenbij lag.Als je dat nietmeerkon bótalenof de kans
kleinachttedatje het weer terugkon verdienen,mochtje 'scheren',ofi,vel
je beslootvrijwillig
nietmeermef dat potjemeete doen.Somshad ik geluk
en kwamik met een boterbakje
vol met kleingeld
thuis,somsging hei wat
minder...Maarlol haddenwe altijdvol op.
A.H.

TERUGBLIK
pa! de tijd vliegt,merkik ook nu ik weerterugben in Nederland.
Het is alweerzes m.aanden
geledendat ik terugkwamvan mijn'wereldreis'.
Dagboekenen foto'sherinnerenmij nog
-alaan d-iegeweldigereis.De herinneringenin mijn hoofdechtervervagen langzaam....
[ .91 me nog goed het momentherinnerendat ik door het poorljeop
schipholging en even dacht"waar ben ik eigenlijkaan begonnen".Een
rugzakjemet wat kledingstukken,
goedewandàschoenen, disk*an en
een leeg dagboek,het avontuurtegemoet.Vanafhet begin
"eï-.'
voeldeik mij
thuisaan de anderekantvan de weield.Sydneyis een wereldstadwaar ik
enormheb genoten.Het wonenen levenmet een 'moeilijk'gezinheb ik
maarop de kooptoegenomen.
Of dat altijdzo verstandigis gerieest,is een
andere vraag. Het reizen daarna door Australíë,wieuil Zeeland en
Indonesië
is eigenlijk
niette beschrijven.
lk hebzoveelmooienatuurgezien,
gekke,leukeen grensverleggende
activiteiten
gedaanen de meestfantastischemensenontmoet.De 3 tot 6 maandenfterdenal gauw een ,'ik blíjf
ietsje langerweg". Vervroegdeterugkomstnaar Nederlànddaarentegen
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blijkt geen toeval te zijn. Kuta (Bali) deed mij besluiteneerder naar
deed mij bijnazwichtentoch mijn
Nederlandterugte keren.Een reismaatje
te zetten,maargelukkiggaf
vluchtweer naarde eigenlijketerugvliegdatum
ik niet toe aan mijn twijfels.Zij was 150 metervan de rampplekvandaan
toen de bom ontplofte.Van verhalenweet ik dat het vreselijkwas. Het lot
was mij gunstigergezind.
De eersteweken terug in Nederlandwaren geweldig.Het bijpratenmet
familieen vrienden,het bekijkenvan tussendoornaar huisgestuurdefoto's
en spulletjesen het slapenin een eigenslaapkamermet een kledingkast
waaruitje elke dag weer kledingkunt kiezen,voeldengoed aan. Daarna
sloegde vervelingtoe.
Gelukkigkreeg ik toch nog vrij snel een baan en na iets meer dan twee
maandenben ik weer aan de slag gegaan.ln diezelfdeweek kreegik ook
Een heerlijkeplekmet uitzicht
bij de molentoegewezen.
een bovenwoninkje
op de molen,het boterdÍepen de landerijen.
Zo zieje maarweer,voorje het weetzitje weerin het gewoneleventje.Ook
het op reis gaan voor langeretijd ligt eerstachtermij. .. Het levenbestaat
uit keuzesmakenen ook al is er zoveelmoois in de wereldte zien. een
thuisbasismet alleswat erbijhoort,kan ook erg fijn zijn.
A.H.

POASK.
NEUTENSCHAITEN
Neutenschaiten
dedenwie ien Kannessmirregsop eersteen twijdepoasdag. Smórnskregenwie poaskegoud
aan. Lu dij aans hoastnait noar kerk
gingen,gingendin mit heur poaskepronk
noar kerk tou. Wie as kiender
aan,koldof naitkold,dat mos deur
moggendinweerveurt eerstknijkouzen
goan.Wie konnent etensmirregshoastnaitof wachtenzoonnzin harenwie
Bie minweermoggenwie bie Bisschopien grazieneuaan neutenschaiten.
Jongesen wichteraalpmoalmit nkander.As t mooi weer was
tenschaiten.
dedenwie t ook wel rondmeulenof op domiesbrugjeen op t modderbie t
ien meulenen bie
Stainenpadje.
Grodekeerlswaren aan t neutenriegjen
Sipkesien deurrit,zólfs bie MaartenKuus ien zien grazieachtert hoes.
Derk Toek het joaren ien dat hoes woond woar Maartendou n winkeltje
haar,Kerkhofsweg
was bie ons ien Kannesveur twijde
27. Neutenriegjen
Ook ien oorlogstiedgingenwie nog aan t
wereldoorlogn volksvermoak.
riegjenmor der warendou gain neutenmeer.Kienderwizzendoarwel road
gingt ook goud.Íent kringtjemozzenwie dou van dat
op, mit pooteerappels
gingen
leggen.Veurdat wie begonnenmit neutenriegjen
zinkenoorlogsgeld
wie eerstn rechtelaangestreeptrekkenen doardwaarsop aalpmoalweer
kordestreepkesmit aan t end n kringtjewoargeld ien legdwer. Dij mit dee
mos n cent lappenen ien t kringtjeleggen,dij hai of zai aal vast oetzócht
haar.Op kruuskesvan dij laangelienwerrenneutenlegd.Mit n iezerenkoe-
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gel mozzenie pebaaiernom de lesteneutder of te gooien.t Geld dat der
achterien t kringtjelaag,was din veur hom dij lesteneut der ofgooidhaar.
Moro wee,gingde achterste
neutder naitof en wél n aanderneut,din mos
ie betoalen,wat joe dik schotenharen.Dat was net zo veul geld as ien t
kringtjeachterofschotenneut laag.Kon ie din nait betoalen,din zee hai of
zai, dijdik schotenhaar:ik scheermieen din moge naitmeeraan dit spultje mit doun.Mor harenie ien t middenn neuten op t end n neutwegschoten,din was t dik en dun en huifdemennikste betoalen.
Tegenoavendgingen wie weernoarhoes,ain haarverloren,
aanderhaarwonnen.
Soavends,douwie zo old warendat wie nogeefkesweernoarboetenmoggen, harenwie t der overwel mainsteaaieropetenhaaren houveulplakken poaskestoet
doe had haars.Je mozzengoudopscheppentegennkander.Ain zee:ik hebviefaaierhad;din kon n aanderdoarnog net weerover
hin, dij haardin zes of zeuvenhad. lk lusttenaitgeernaaieren at ze nait.
lk zee thoes,ik goa mor naitweernoarboetenwant ik heb gainaaierhad.
Mor mienmoekezee, och jong,din zegs doe toch ook das doe zes aaier
had hes.t ls aingstweÍschaandedat dij ollepoasgebruken
hoastnaitmeer
ien zwangbinnen.Morjoa, wie hemment nonja aalpmoalook zo drok mit
haileaanderezoaken.
Herinnering
Geertde Boer.

ONTVANGEN
GIFTEN
In maartmochtenwe de volgendegiftenop onze bankrekening
ontvangen:
Geref.Kerkte K.
......€ 23.V e r .v . D o r p s b etl e. K . . . . . . . €1 0 0 , Wij dankenu voor uw bijdrage.

VERHUISBERICHT
Per 14 maart2003zijn wij verhuisdnaar:
Middelstumerweg
42a
9995 PZ Kantens
F a m .J . W a l s

31

POASKEKLANKEN
Klokke baaiert
klokkewaaiert
daipe tríllers deur de lucht.
Bimme,bamme
deur de dammen
runnenze noar t wiedstgehucht.
Over vltrgen
woer het wurgen
van dejonge opstanddrènst.
Over stroeken,
deí aal roeken
van de zuite veujoarswènst.
Over drommen
lutje gromtnen,
wozr de rommelpotte
foekt.
Over t wiede
laand, dat blíede
rondomrondvan wasdomboekt.
JanBoer.Oet: Nunerkes.

Eieren(p. 136)
16 eieren van de kip, 4 eierenvan de eend en 2
eierenvan de kalkoen.

Drie plus drie is vier (p. 136)
765
849
364
859
725
357
743
324

TTM.

TT-T9 MT'q

TZT6

Honderdmin zeventien(p. 136)
Een keer,w4nt na de eerstekeer moetje l7 van 8 3
aftrekken.
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