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Kantens trots op toneeltalenten
Toneelvereniging Advendo uit Kantens heeft twee keer in een bomvol Schienvat groots uitgepakt met het
muzikale blijspel “Friet van Piet, of toch niet?”. Deze muzikale productie is geschreven door Frouwke
Doornbos en muzikaal bewerkt door Willem Knot. Het is al voor het 4e jaar dat Advendo de jaarlijkse uitvoering
zelf schrijft en muzikaal bewerkt. Een unicum voor het amateurtoneel in Noord Groningen.
De spelers van Advendo namen
het publiek mee terug naar de jaren
60, waar Piet van Dalen (gespeeld
door debutant Jacob Wever) de
cafetaria “Friet van Piet” runt in
hartje Amsterdam. Weduwnaar Piet
heeft het moeilijk met zijn bijzondere zoon Frikie (Marten Miske), die
keer op keer kattenkwaad uithaalt
en door de veldwachter (Tijn Caspers) thuis wordt gebracht. Dit ontgaat ook de bemoeizuchtige buurvrouw tante Jo (Janny Reiffers)
niet, want zij houdt goed in de gaten
wat er allemaal gebeurt in haar
straat. Ze is het er ook niet mee
eens dat de wietrokende kunstenares Helena (Miranda Blaauwwiekel) het plattelandsmeisje Greetje
(Ineke Veldman) en de onbekende
demente oma (Gerad Werkman) in
huis neemt. Om nog maar te zwijgen van de geluidsoverlast van de
rockers (Robin Wever, Charlotte

von Hebel, Willem Knot en Frouwke Doornbos) die de cafetaria als
hun clubhuis beschouwen. Tante
Jo is het beu en schakelt stiekem
ambtenaar Hans van Buren (Henk
van Dijk) in om de cafetaria en het
huis van Helena te laten slopen.
Maar als de projectontwikkelaar
niet alleen de cafetaria maar ook
het huis van tante Jo plat wil gooien,
is het hek van de dam en komen alle
bewoners in actie. Als een protestlied, een heftige rel en het wetboek
niet meer voor een oplossing kunnen zorgen, blijkt een bijzondere
muurschildering uitkomst te bieden en kan de cafetaria blijven
bestaan.
De combinatie van het schitterende
decor (gemaakt door Gerben Lenstra, Marten Miske en Jacob Wever), de prachtig gezongen liedjes,
de leuke verhaallijnen, de mooie
kleding en het enthousiaste spel

van de 12 spelers zorgden ervoor
dat het publiek een prachtige sixties avond beleefde. Zij complimenteerde Advendo na afloop met
een welverdiende staande ovatie.
Groot applaus was er ook voor
Wessel Luyf die de techniek in handen had en de dames van de grime
(Trees Vriezema en Henny Homan).
Dat toneel leeft in Kantens is te
merken aan de grote variatie in
leeftijden binnen de groep, waar de
jongste 16 en de oudste 77 is, en
waar jongeren zich spontaan aanmelden na een voorstelling. Een
groter compliment kun je als vereniging niet krijgen. Kantens kan
trots zijn op haar talenten en kijkt nu
alweer uit naar het stuk van volgend jaar!
Ga voor meer foto's naar:
www.advendokantens.nl
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Uitvaartverzorging
Boersema

Opfriscursus reanimeren
en bediening AED
Woensdagavond 10 februari jl. hebben ongeveer 15 bewoners van
Kantens e.o. in t Schienvat een opfriscursus gehad over het gebruik van
het AED-apparaat.
Een AED (Automatische Externe
Defibrillator) is een apparaat dat
door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan
helpen (defibrillatie).
Zodra je de AED opent of aanzet,
begint een stem je te vertellen wat
je moet doen. In combinatie met
een snelle alarmering van 112 en
directe reanimatie kunnen er dus
levens gered worden. Iedereen in
Nederland kan en mag een AED
gebruiken. Een korte training helpt
om in noodgevallen snel en doeltreffend te handelen. Je herkent een
AED aan dit beeldmerk.
AED's komen op steeds meer plekken in onze samenleving te hangen. Denk daarbij aan vliegvelden,
winkelcentra, sportverenigingen,
horecagelegenheden, openbare

gebouwen, seniorencomplexen en
woonwijken.
In t Schienvat en in de KRC voetbalkantine hangt een AED.

Oud papier
Zaterdagmorgen 6 maart - T 551788

Drukkerij
Sikkema
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Vereniging Dorpsbelangen
Kantens
BEGRAAFPLAATS KANTENS KRIJGT OPKNAPBEURT
Een aanzienlijk aantal graven op onze begraafplaats verkeren in slechte
staat. Het cementwerk is her en der afgebrokkeld, stukken liggen er los
bij. Sommige hekwerken zijn losgekomen. Grind is vaak overwoekerd
met mos en onkruid. En tenslotte zijn de opschriften van de oudere graven
vaak onleesbaar geworden, bijvoorbeeld door overgroei met korstmos.
Tijdens een handtekeningenactie in september 2009 bleek, dat veel
inwoners zich hier aan ergeren en een opknapbeurt toejuichen.
De gemeente Eemsmond heeft ons dorp middels een buurtbudget geld ter
beschikking gesteld, waarmee wij de graven in eerste instantie weer
leesbaar en schoon kunnen maken. Herstelwerkzaamheden van kapotte
graven zullen hierna aan de orde komen.
OM TOT ACTIE TE KOMEN IS ER EEN INFORMATIEAVOND
GEORGANISEERD IN T SCHIENVAT OP:
woensdag 31 maart om 20.00 uur.
Te gast zullen zijn dhr. Albert-Erik de Winter, projectleider Landschapsbeheer Groningen en dhr. Reint Wobbes, bestuurslid Stichting Oude
Groninger Kerken (SOGK). Er zal een diapresentatie gegeven worden over
de Groninger grafcultuur en er zal gesproken worden over de praktische
invulling van het herstellen van de grafmonumenten.
Het doel van de avond is om een groep vrijwilligers te vinden, die bereid
is een cursus te volgen van twee theorieavonden, een praktijkdag en een
excursiedag. Met deze cursus kunnen de vrijwilligers de werkzaamheden zelf gaan uitvoeren, natuurlijk in nauwe samenwerking met de
praktijkbegeleiders van Landschapsbeheer Groningen en SOGK.
Bent u geïnteresseerd en bereid de komende zomer aan de slag te gaan,
dan nodigen wij u uit deze avond bij te wonen.

1. We chatte met:
Siebrand Veenstra,
ik woon in Rottum en ben 12 jaar.
2. Wat is je favoriete muziek?
Pop.
3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen zijn?
Voetbal.
Waarom?
Omdat het een leuke sport is
met veel actie.
4. Waar kunnen we je in het weekend
(overdag of 's avonds) tegenkomen?
Thuis, op het voetbalveld of op de schaatsbaan.
5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Tot nu toe: de Dordogne (Frankrijk).
6. Voor welk gerecht kunnen wij je 's nachts wakker maken?
Lasagne en pizza.
7. Op welke site ben je vaak te vinden en waarom?
Hyves.nl, omdat je met je vrienden kunt chatten.
8. Hoe ziet jouw toekomstdroom eruit?
Dat weet ik echt nog niet.
9. Aan welke activiteiten in het dorp doe je mee?
Aan de Kerstavond.
10. Wat zou jij in het dorp waarin je woont willen veranderen?
Winkels of een voetbalveldje.
Waarom?
Omdat het dan gezelliger wordt in het dorp.
11. Tot slot: met wie chatte we de volgende keer?
Else Veenstra

OPENBARE VERLICHTING IN KANTENS
De gemeente Eemsmond heeft een nieuw beleidsplan voor de openbare
verlichting voor de periode 2010-2014. Speerpunt in dit beleid is energiebesparing, waarbij de doelstelling wordt beoogd om te groeien naar een
besparing van 30% op de energiekosten in 2020 ten opzichte van 2007.
In dit beleidsplan is opgenomen dat er extra lichtpunten bijgeplaatst
worden, in situaties waar momenteel nog niet voldaan wordt aan de
richtlijnen. Wij denken dat er een aantal plaatsen in Kantens zijn die (altijd
al) onderbelicht zijn en brengen dit onder de aandacht van de gemeente.
Website: http://dorpsbelangen.kantens.nl
Email: dorpsbelangen@kantens.nl
T 551938 (secretaris)
Post: Langestraat 37, 9995 PD Kantens
_______________________________________________________________________________

Sfeerfoto en karakteristiek voor afgelopen periode, foto: Eric de Klerk (zie
schaduw)
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Marthi Zuidema van “Haarsalon Marthi”
Marthi is voor veel Kaantsters een bekend gezicht en heeft sinds een
aantal jaren haar eigen kapsalon aan de Pastorieweg in Kantens. En zoals
we hebben kunnen lezen in de Ommelander Courant werkt vanaf 1
februari jl. Yolanda bij haar als kapster. Tijd voor een interview dus.
Leuke advertentie in de Ommelander Courant. Al veel reacties
gekregen?
Ja! heel veel leuke reacties, mensen reageren heel enthousiast, en
het is mooi dat ik nu van maandag
tot vrijdag open ben.
Hoe lang heb je nu je eigen kapsalon hier aan de Pastorieweg in
Kantens?
Nu alweer 3 jaar.
Waarom ben je een eigen kapsalon
begonnen?
Ja waarom? Ik houd van het kappersvak. Ik wist al vroeg dat ik
kapster wilde worden. Op mijn 16e
ben ik al begonnen in het vak. Eerst
alleen iedere zaterdag, en al gauw
de hele week. Eén dag in de week
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naar school, en de rest van de week
werken was leuk, maar ook erg
zwaar. Daarna heb ik een operatie
aan mijn rug ondergaan, waardoor
ik mijn werk niet meer kon doen, dit
was een moeilijke tijd. Op mijn 19e
ben ik met René getrouwd, en we
hebben samen drie kinderen gekregen. Renate (16), Mark (13), en
Lianne (9). Toen Lianne drie maanden oud was ben ik gaan solliciteren bij t Kappershoes in Middelstum
en ik kreeg een vast contract voor
20 uur. Daar was ik natuurlijk erg
blij mee, even niet alleen moeder
zijn, maar ook je andere talenten
gebruiken. In die 7 jaar dat ik daar
werkte begon de passie te groeien
naar een eigen salon. Na een storm-

achtige periode in Middelstum,
moest ik opnieuw keuzes maken:
of blijven in Middelstum, of voor mij
zelf beginnen. Uiteindelijk heb ik er
voor gekozen om aan huis voor
mezelf te beginnen, en met goed
succes!
Wilde je altijd al kapster worden?
Ja, vanaf mijn 15e wist ik zeker dat
ik kapster wilde worden.
Waar en bij wie ben jebegonnen als
kapster?
In Bedum, bij Kapsalon Richard.
Voel jij je alleen kapster? Wat voor
naam zou je jouw functie geven?
Nee, ik ben ook moeder van drie
geweldige kinderen. Kapster zijn is
een heel creatief vak. Het is heel
leuk om mensen te laten zien, wat
mooi bij hem of haar staat.
Hoe ziet een typische werkdag er
voor jou uit?
Ik sta 's morgens om half zeven op
en neem dan eerst even tijd voor
mezelf. Om zeven uur wek ik de
kinderen, waarna we samen gezellig aan tafel ontbijten. Om acht uur
breng ik mijn jongste dochter naar
school (zij zit in Groningen op de
Kimkiel, dit is een SBO school). Om
kwart voor negen ben ik weer thuis,
start ik de computer op, meld ik de
betaalautomaat aan en dan drink ik
eerst even koffie. Om negen uur
komt dan mijn eerste klant en werk
ik door tot half één. Mijn pauze
neem ik tot één uur en dan is het
weer tijd om aan het werk te gaan.
Om twee uur rijd ik weer naar de
stad, om mijn dochter op te halen
van school en hebben we nog even
tijd om met elkaar te kletsen en thee
te drinken. Na de thee komt Oma
oppassen en ik ga weer aan het
werk tot zes uur. 's Avonds kookt
René vaak, en als ik klaar ben
kunnen we gelijk aan tafel. Na het
avondeten ruim ik de salon op en
maak ik er schoon. Wanneer ik
Lianne naar bed heb gebracht heb

ik 's avonds nog even tijd voor
andere dingen.
Waar ligt voor jou de uitdaging in
dit werk? Wat motiveert je telkens
opnieuw de schaar te pakken?
Dat mensen blij en tevreden zijn
over hun haar, en wat mij motiveert? Dat soms door een kleine
verandering, of het gebruik van de
juiste verzorging of styling producten het haar er zoveel mooier uit kan
gaan zien, en dat het ook heel veel
zelfvertrouwen geeft. Het is goed
voor ieder mens om op zijn tijd, tijd
te nemen voor zichzelf. In deze
maatschappij moeten we al zo veel,
en moet je soms even een time- out
nemen. En... kijk eens wat vaker in
de spiegel van de kapper, het doet
écht wonderen!
Zijn er punten die je minder leuk
vind in dit werk?
Ja, als mijn betaalautomaat het
weer eens niet goed doet!! Maar
daar komt in de voorjaarsvakantie
gelukkig verandering in.
Welke persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten vind jij dat je
absoluut moet bezitten om dit werk
te kunnen doen?
Je moet creatief zijn en goed kunnen luisteren naar de wensen van
de klant. En sociaal zijn, natuurlijk.
Wat is het leukste wat je tijdens je
carrière hebt meegemaakt?
Dat ik voor mezelf ben begonnen.
Wat waren de minder leuke ervaringen als kapster?
In de periode dat ik in Middelstum
werkte, is mijn werkgever overleden. Hierdoor ging er veel veranderen en moest ik keuzes maken.
Maar nu ik op deze periode terugkijk, is alles goed gekomen. Hierdoor heb ik ook weer bevestiging
gekregen in mijn geloof in Jezus
Christus, dat Hij voor ons zorgt, en
een plan heeft voor ieder mens in
deze wereld. Dit geeft mij heel veel
rust, want ik kan nog niet eens zien

wat de volgende dag mij brengt!
Hoeveel uur heeft een gemiddelde
werkweek voor jou?
Ongeveer 30 uur.
Wat voor plaats heeft de kapsalon
in je leven?
De kapsalon heeft voor mij de 4e
plek: 1e plek Jezus Christus, 2e
plek ikzelf, 3e plek René en kinderen, en de 4e plek mijn salon.
Moet je voor je werk veel offers
brengen en is er nog tijd voor
andere dingen?
Soms moet je inderdaad offers brengen. Als ik dit merk, word mij als het
ware ook een spiegel voorgehouden en is het juist even goed om
naar jezelf te kijken: waar sta ik
eigenlijk? Daarom plannen René
en ik ook echt tijd voor elkaar, en
voor de kids, anders kan het nooit!.
Dit is ook de reden dat ik gesloten
ben in de schoolvakanties. Als de
schoolvakantie langer duurt dan

één week, ben ik slechts één week
gesloten. Uitzondering hierop is de
bouwvak-vakantie; dan ben ik drie
weken dicht.
Hoe gaat de combinatie gezin/
werk?
Soms gaat het goed, en soms merk
je dat je uit balans raakt.
Sinds 1 februari heb je een kapster
erbij? Waarom?
De vorige vraag is één van de
redenen dat Yolanda nu bij mij werkt.
Juist omdat ik merkte dat ik uit
balans raakte en omdat ik het
steeds drukker kreeg, waardoor
mijn klanten steeds langer moesten wachten voor een afspraak. En
als ik eerlijk naar mijzelf kijk, zou ik
eigenlijk een dag minder moeten
gaan werken. En dat kan nu!
Hoe gaat het nu?
Natuurlijk moet Yolanda eerst ingewerkt worden in hoe de dingen
gaan bij mij, maar de eerste week

samen ging héél goed!
Als laatste wil ik je vragen om een
kort persoonlijk verhaaltje over
jezelf te schrijven.
Ik ben geboren op een boerderij
tussen Rottum en Usquert, daar
waar nu het Bernleftheater zit. Toen
ik 5 jaar oud was zijn we verhuisd
naar Kantens. Dit was voor mij erg
wennen, want voor mij was het
leven op de boerderij een hemel op
aarde zo tussen de koeien en de
paarden! Dit is stiekem nog een
wens van mij om ooit weer op een
boerderij te wonen!! Nou wie weet?
Dus toen ik 5 jaar was, moest ik
naar school, dit vond ik echt vreselijk! School is ook nooit mijn favoriet geworden. Toen ik 10 jaar was
ontdekten ze bij mij een behoorlijke
achterstand, en dyslexie, en moest
ik naar een SBO school! Hier hebben ze mij goed kunnen bijspijkeren! Laat je dus nooit ontmoedigen

door de dingen die je niet kunt: ieder
mens is waardevol en ieder mens
heeft gaven en talenten. Dus ga die
dingen doen waar je hart ligt! Zelf
weet ik nog goed dat ze op school
tegen mij zeiden, dat ik geen kapster kon worden, omdat ik een te
laag niveau had! Gelukkig ben ik in
die leugen niet gaan geloven en
hebben ze geen gelijk gekregen.
Waar een wil is, is een weg. Dit is
iets wat wij ook onze kinderen willen meegeven: dat ze waardevol
zijn, dat ze gaven en talenten hebben, dat ze mogen ontdekken wat
dit is, en wat ze er mee mogen gaan
doen.

Yolanda Beenes-Lofvers

te gaan versturen om 'rustiger vaarwater' op te zoeken.
Na een half jaar ben ik viavia weer
bij Kapsalon Tabak gekomen en
ben daar part-time aan het werk
gegaan. Dat was voor mij een periode om weer tot mezelf te komen
en ik had het daar weer erg naar
mijn zin. Ondertussen leerde ik
Marthi kennen en ze vroeg mij of ik
voor haar wilde komen werken.

Je maakt mensen mooier door ze
een coupe te knippen wat bij ze past
of je kiest een kleur uit die bij
iemands huid past. Maar je kijkt
ook wat bij iemand past als persoon en wat voor type mens je in de
stoel hebt, b.v. wat extreem, neutraal etc.

zijn verliefd op ons huis en op de
plek waar die staat, maar we willen
groter....
We hebben een paar wensen die op
deze plek niet vervuld kunnen worden.
Verhuisplannen hebben we en het
zou leuk zijn om in Kantens te kunnen blijven wonen, maar we hebben nog niet het huis gezien waar
we onze wensen kunnen realiseren, dus misschien dat we toch ooit
naar een ander dorp gaan.
We wachten af waar we tegen aanlopen, wat er op ons pad komt en
waar we uiteindelijk terechtkomen.
Het werken in Kantens hoop ik te
blijven doen!
Op het moment van schrijven werk
ik net 2 weken bij Haarsalon Marthi
en heb ik het ontzettend naar mijn
zin!
Ik kan het heel goed met Marthi
vinden, leuke klanten en een mooie
salon met een gezellige sfeer.

Ik ben Yolanda Beenes-Lofvers,
29 jaar en woonachtig in Kantens.
Ik ben geboren en opgegroeid in
Stedum in een 'meidengezin' met 3
zussen.
Op mijn 16de ben ik gestart met de
kappersopleiding op het Alfacollege in Groningen.
Ik ging 4 dagen in de week
naar school en 1 dag liep
ik stage bij Kapsalon Tabak in Middelstum.
Toen ik na 3 jaar klaar
was met mijn opleiding,
heb ik daar een vast contract gekregen en heb daar
in totaal 9 jaar gewerkt.
Op een gegeven moment
wilde ik meer: eens kijken hoe het ergens anders is, wat meer ervaring opdoen en niet meer
op het 'veilige' blijven hangen.
Ik heb gesolliciteerd bij
Oke Hairstyling in Bedum en ben
daar aangenomen.
Ook daar werkte ik fulltime. In het
1ste jaar 3 dagen in de zaak in
Bedum en 2 dagen in de zaak in
Groningen; het jaar daarop alleen in
Bedum.
Door die overstap ben ik 'gegroeid'
in het kappersvak: ik kreeg veel
trainingen van een collega, volgde
veel cursussen en heb meer ervaring opgedaan.
Hartstikke leuk, maar heel erg druk,
waardoor ik over mijn eigen grenzen ben gegaan. Ik besloot daarom
om na 1 1/2 jaar open sollicitaties

Een luxeprobleem, maar al snel
wist ik wat ik wilde: Marthi heeft de
salon om te kunnen laten zien wat
ik ben, kapper in hart en nieren, en
ik had ook weer erg veel zin in een
nieuwe uitdaging! Ik heb weer zin
om 'geprikkeld' te worden, meer te
kunnen 'groeien' in het vak, nieuwe
mensen te leren kennen en met
Marthi naar cursussen en shows
gaan. Heel erg leuk!
Ik ben van mening dat het beroep
dat je uitoefent erg belangrijk is in
je leven: doen wat je leuk vindt,
waar je hart ligt en je verdient er
tegelijkertijd je geld mee!

Nu nog wat over een nog belangrijker ding in mijn leven: want bij mij
op nr.1 staat mijn gezin!
Ik ben nu 1½ jaar getrouwd
met mijn man Janharm
Beenes. We hebben elkaar
leren kennen bij Kapsalon
Tabak. Ik knipte hem vaak
en vond hem wel 'interessant'.
We zijn eigenlijk gekoppeld door mijn schoonmoeder en vriendin. Zij
hebben een 'date' geregeld
en de vonk sloeg gelijk
over! Hij bestaat dus toch:
mijn maatje, mijn beste
vriend, mijn soulmate...de ware!
Janharm had zijn huis aan
de Kolpendestraat 7 op dat moment
net woonklaar en woonde er net 3
maanden in.
Na een half jaar zijn we gaan samenwonen en hebben we het huis
samen verder klaargemaakt.
Op 11 februari 2009 heeft onze liefde iets tastbaars gekregen: onze
mooie, gezonde dochter Mette werd
geboren.
Het ouderschap is een mooie, bijzondere (en leerzame....) ervaring
voor ons: zo'n uniek mensje van
ons tweeën.
We wonen erg fijn aan de Kolpendestraat en in het dorp Kantens! We

Marthi heel erg bedankt voor dit
interview. En heel veel succes gewenst samen met Yolanda bij 'Haarsalon Marthi'
Anneke Oosting

Yolanda Beenes
____________________________________

Uw lichaam in
conditie houden?
Wist u dat er iedere maandagochtend van 09.30 - 10.30 uur en m.i.v.
11 februari ook donderdagavond
van 19.30 tot 20.30 uur Body Shape
(bewegen op muziek) wordt gegeven door Gerda Onnes in t Schienvat?
Kom vrijblijvend kijken en doe mee!
Kosten 4,- per les
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Uitgevlogen…
Hallo,
Ik ben Christiena Eisema-Westra.
Ik ben geboren in Mensingeweer,
maar toen ik 3 maanden oud was
verhuisdenmijn ouders, mijn oudere zus Metha en ik naar Kooistraat
12 te Kantens. Daar woonde ik tot
ik op mijn 21ste op kamers ging
wonen in de stad. Ik heb dus mijn
hele jeugd in Kantens doorgebracht.
Het was een fijn dorp om te wonen.
Ik kende bijna iedereen wel, in ieder geval van gezicht. In de Kooistraat woonden veel jonge gezinnen, dus het was een kinderrijke
buurt. Er was altijd wel iemand om
mee te spelen. Mijn favoriete
speelterrein was wat toen nog
braakliggend terrein was, achterin
de Kooistraat. Er waren daar bulten
en grasland, en je kon er lekker
rennen en hutjes bouwen.
Wij hielden veel van dieren, en we
hadden altijd wel huisdieren. Mijn
kippen waren wel mijn favoriet.
Toen ik klein was stopte ik wel eens
een kip in mijn poppenwagentje en
ging er mee wandelen. Later leerde
ik ze een “kunstje”: ik had een route
voor ze uitgestippeld waar ze langs
moesten lopen. Over de vensterbank, over een bruggetje, over het
konijnenhok, over nog een hok en
dan moesten ze op de grond springen. Ik kende mijn kippen door en
door en begreep wat al hun gedragingen en geluiden betekenden.
Als iemand een vogel vond die niet
kon vliegen werd die ook vaak bij
ons gebracht. We hebben heel wat
meeuwen verzorgd, een keer een
verzwakte torenvalk, en ik heb eens
een spreeuw die net uit het ei was
gekomen grootgebracht. Het nestje moest wijken toen het dak werd
vernieuwd, dus brachten de eige-

naren van het huis de spreeuw bij
ons. Het was een heel werk, maar
prachtig om te doen. Je maakt zijn
hele ontwikkeling mee en je ziet al
zijn instincten op het juiste moment
komen bovendrijven. De meeste
meeuwen gingen dood, maar soms
lukte het om er één te redden. Ik
weet nog wel dat er een groepje
jongens uit de buurt aan het vissen
waren om de meeuw te voeren.
Mijn vader is erg handig. Op een
gegeven moment kreeg hij de bijnaam Willy Wortel, omdat hij overal wel wat op wist te vinden of
nieuwe dingen uitvond. Hij had ook
zelf een boot gebouwd, van polyester. Daar gingen we 's zomers vaak
mee varen. Vooral door het Boterdiep en Westerwijdwerdermaar.
Dat was altijd heerlijk.
Mijn ouders hadden het niet zo
breed, dus echt op vakantie gaan
zat er niet in, maar als een bevriend
boerengezin op vakantie ging, dan
gingen wij die tijd op de boerderij.
Het was maar even buiten het dorp,

maar het was hartstikke leuk. Vooral als er kalfjes waren.
Ik ging naar de kleuterschool bij juf
Durkstra en naar de Klinkenborgschool met juf Hamminga en meester Kuipers. Dat was nog in de oude
school.
Daarna ging ik naar de Alberda
MAVO, vervolgens naar de HAVO
op het Heymanscollege, en vervolgens naar het VWO op het Rölingcollege. Toen ik psychologie ging
studeren ging ik al gauw op kamers
wonen, maar ik maakte mijn studie
niet af. Het beviel me toch niet. Ik
ging wat schoonmaakwerk doen
en vrijwilligerswerk, en zo kwam
ik in contact met de verzorging van
demente bejaarden. Dat sprak me
wel aan. Ik ging op zoek naar een
tehuis waar ik de opleiding kon
volgen, maar in de buurt werd ik
niet aangenomen. Toen zag ik een
advertentie in het nieuwsblad van
het Noorden van een tehuis in Katwijk. Er was eerst een kennismakingsdag in Leeuwarden, en daar

Vanaf 7 maart
in de Salon

Voor opdrachten en - als het wat rustiger is zichzelf.
De onderwerpen die ze fotografeert lopen sterk
uiteen. Behalve landschappen en portretten
maakt ze ook graag sportfoto’s en foto’s van
dieren en interieurs.
Annet is lid van het fotocollectief Lucix, opgericht in 2008. Lucix is een platform voor een
groepje fotografen die graag ervaringen en kennis uitwisselen en af en toe samen exposeren.
Behalve met de Canon 5D mark II fotografeert ze
ook graag met haar mobiele telefoon.

Annet Eveleens (1962) uit Rottum is autodidact. De eerste beginselen van de fotografie
werden haar bijgebracht door haar vader, die
haar het ontwikkelen en afdrukken van zwartwit foto’s leerde. In plaats van naar de Academie voor Fotografie ging ze door omstandigheden naar de Hogere Landbouwschool in Groningen die ze succesvol afrondde in 1984.
Na een periode van 10 jaar in Duitsland kwam
ze in 1994 op het Hoogeland van Groningen
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werd een selectie gemaakt. Degenen die hen beviel mocht komen
solliciteren in Katwijk. Ik mocht
ook komen. Ik dacht: och, een dagje
Katwijk, dat is wel leuk. Maar ik
werd aangenomen! Ik werk er nu al
zestien jaar.
Ik woonde eerst intern met andere
Noorderlingen: Friezen, Drenten en
Groningers. Later ging ik op mezelf
wonen. Ik moest erg wennen aan
de drukte. Je komt overal mensen
tegen, ook als je rust zoekt, en bijna
overal waar wat natuur is hoor je
toch nog ergens auto's razen. Alleen in de duinen kan het rustig zijn.
Die zijn wel heel mooi, en het strand
ook. Mijn werk bevalt me goed,
maar ik blijf me helemaal een Groningse voelen. Ik ben inmiddels
getrouwd, op 09-09-2009, maar niet
met een Kattuker (iemand uit Katwijk), maar gewoon met een Groninger die in Middelstum woont,
waar mijn ouders nu ook al bijna
zestien jaar wonen. En nu ben ik op
zoek naar werk in of in de buurt van
Middelstum.

terecht. Dagelijks houdt ze zich bezig met fotografie.

U bent van harte welkom voor de opening van
haar expositie in galerie Salon, zondag 7 maart
om 15.00 uur in t Schienvat te Kantens.

Dokument
van de Catalanen
Op zondagmiddag 14 maart om 15.00 uur speelt Theatergroep De
Catalanen het stuk: Dokument. De tekst is geschreven door Ton Meijer,
artistiek leider, auteur en acteur van De Catalanen, ter gelegenheid van
het 10-jarig bestaan van de theatergroep en de première heeft in januari
2009 plaatsgevonden in het Bernleftheater. Vanwege de goede kritieken
is het toneelstuk nog een keer op het programma gezet.
Dokument vertelt het verhaal van
een stevige strijd tussen vader en
zoon. Zij schuwen het niet elkaar in
harde bewoordingen de waarheid
te vertellen. Het thema is herkenbaar, maar de vorm die eraan wordt
gegeven, zal de toeschouwer zeer
verrassen. De theatergroep speelt
alleen zelfgeschreven teksten. In
Dokument speelt Ton Meijer samen met Germt Gringhuis.
Reserveren:
Bernleftheater, Usquerderweg 23
Helwerd / Rottum, T 425221 of via
www.bernleftheater.nl onder Contact.

Ton Meijer
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KRC Jeugd
6 Maart as. beginnen de voetbalwedstrijden weer voor de pupillen. We
hopen dat de velden dan weer begaanbaar zijn. Voorlopig zijn de kinderen
nog bezig met schaatsen en sneeuwpoppen maken.
_______________________________________________________________________

Dames voetbalelftal in Kantens?
Wij 'de meiden in Kantens' willen graag een damesvoetbalteam oprichten. Alleen hebben wij daar wel wat meer meiden voor nodig. Als het kan
willen we een elftal oprichten. Hoewel een damesteam geldt voor 16 jaar
en ouder worden ook spelers jonger als 16 jaar van harte uitgenodigd om
te reageren. Om het leeftijdsverschil niet te veel te laten oplopen denken
we aan meiden tussen de 13 en 20 jaar.
De bedoeling is om 1x in de week
te trainen en af toe een andere
damesclub uit te nodigen om een
wedstrijd te spelen. Als het leuk
gaat is het misschien mogelijk om
in competitieverband te gaan spelen. We hebben Jan Ammeraal en
Bert Riemeijer gevraagd om ons te
coachen/trainen en dit wilden zij
wel doen.
Als je geïnteresseerd bent of vra-
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gen hebt dan kun je mailen naar:
rolinkechick@hotmail.com
Alvast bedankt voor uw of jouw
belangstelling.
Bij aanmelding graag je naam, leeftijd en telefoonnummer vermelden
naar bovenstaand mailadres.
Vriendelijke groet,
Rolinke Hofsink,
Daniëlle Spriensma en Vera Bol.

Ingewikkeld
eten
Vrouwenraad Kantens/Zandeweer
organiseert op maandag 15 maart
vanaf 19.00 uur een gezellige workshop 'Ingewikkeld eten' in t Schienvat te Kantens. Niet dat de bereiding nu zo lastig is, maar het gaat
om het maken van veel en zeer
uiteenlopende recepten met lekkere rolletjes.
Allerlei culturen verpakken hun eten
sinds jaar en dag in bladeren, plakjes vis of vlees en natuurlijk ook in
deeg. U kent misschien de Sushi
rolletjes uit Japan, gevulde omeletrolletjes uit onze streken en natuurlijk heeft u allen wel eens een lekkere opgerolde pannenkoek gegeten. Maar u kunt bijvoorbeeld ook in
koolbladeren een lekker gehaktmengsel verpakken en dan nog
even stoven. Enfin, te veel om op te
noemen en hopelijk genoeg om u
nieuwsgierig te maken om u op te
geven voor de workshop.
Birgit Flüg, kok-aan-huis uit Stitswerd is inmiddels een oude bekende van de Vrouwenraad en velen
zullen haar al kennen. Ook deze
avond belooft weer gezellig, informatief en lekker te worden.
Omdat op de avond zelf misschien
niet alles kan worden opgegeten, is
het handig als iedereen een aantal
bakjes meeneemt om de hapjes
mee naar huis te nemen. Op die
manier kan de familie de volgende
dag ook nog een indruk krijgen van
het kunnen van de deelnemers.
Birgit Flüg is een grote voorstander
van gezonde voeding en werkt uitsluitend met de gewone basisingrediënten zonder geur-, kleur- en
smaakstoffen.
Deelname aan de cursus kost
10,00.
Een boekje met alle recepten kan
apart worden aangeschaft voor
2,00. Deelnemers wordt verzocht
om zelf een schort (als men dat
wil), theedoek, grote snijplank, 1 of
2 mengkommen, groentesnijmes,
groot koksmes en een keukenrol
mee te nemen. En natuurlijk de
bakjes met deksel niet vergeten
om de hapjes mee naar huis te
nemen!

Weekenddiensten

Jubileum Zwemclub
Op vrijdag 29 januari besteedde de zwemclub op eenvoudige wijze
aandacht aan het 20-jarig bestaan. 's Morgens werd er bedenkelijk in de
lucht gekeken of het door kon gaan. De deelnemers uit Zandeweer
moesten wegens de weersomstandigheden afzeggen, de rest toog naar
het zwembad in Bedum. Terug in Kantens ging de club naar t Schienvat,
waar men onder het genot van koffie met gebak een uurtje gezellig bijeen
zat. Zeven zwemmers van het eerste uur werden een beetje in het zonnetje
gezet. Op dit moment gaat het met het ledenaantal weer bergopwaarts.
Er zijn 22 leden, maar nieuwe leden zijn altijd welkom.
Contactpersoon is mevr. Groenhof, T 551228
__________________________________________________________________

Mobiele telefoon
We horen steeds: "Ja, ik wil ook naar de voorlichtingsmiddag/morgen over omgaan met de mobiele telefoon.” Aanmelden blijft erbij, maar we moeten wel
weten hoeveel belangstelling er is, anders kan het
niet doorgaan. Dus mensen, meldt u a.u.b. zo snel
mogelijk aan op T 551228 of 551633 en in Zandeweer
T 432307 of 432288.
_________________________________________________________________

Boottocht Zonnebloem
De Zonnebloem organiseert op dinsdag 29 april weer een volledig
verzorgde dagboottocht met de Jan Plezier. Opstapplaats is Groningen en
de vaarroute is richting Friesland. Een volledig verzorgde dag incl. 's
morgens en 's middags koffie/thee/koek/een hapje en drankje en tussen
de middag een diner en natuurlijk weer muzikaal verzorgd door de
accordeonisten.
Verpleegkundige verzorging is aanwezig. Kosten 35,00 per persoon,
inclusief vervoer naar de boot. Mocht u met deze boottocht mee willen,
neemt u dan even contact op met Charlotte Funken, T 551084.
___________________________________________________________________

Collecte Reumafonds
In de week van 7 t/m 13 maart zal een vrijwilliger langs uw deur komen
om geld in te zamelen voor de bestrijding van reuma. Het Reumafonds
financiert het reumaonderzoek, geeft voorlichting en vraagt maatschappelijke aandacht voor de ziekte. Voor deze inspanningen krijgt het
Reumafonds geen overheidssubsidie. Daarom is het geld dat met de
jaarlijkse collecte wordt opgehaald hard nodig.
Contactpersoon: Jannie Knot-Helmes.

HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 (0,10 p.min)
__________________________________________________
TANDARTSEN:
”Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefonisch te consulteren.”
24/25 februari
C.J. Conradie, Bedum
T 050 - 3012337
27/28 februari
Tandartsenpraktijk Eenrum,
Eenrum
T 0595 491949
6/7 maart
C.J. Conradie, Bedum
T 050 - 3012337
13/14 maart
M.J. den Engelse-Boelkens,
Ezinge
T0594 622121
20/21 maart
C.H. de Lange, Leens
T 0595 571427
__________________________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T050 - 3014260
__________________________________________________
PSYCHOTHERAPIE EN
SUPERVISIE:
Mw. Drs. J.R. Boelema. Praktijk:
Groensingel 38 Middelstum.
Voor het maken van afspraken van
ma. t/m vr. tussen 8.00 - 8.15 uur.
T06 - 51255926
__________________________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
T 0595 - 551084
__________________________________________________
VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK
EVA:
Voor vragen en het maken van
afspraken: T 0595 - 557131
Voor dringende vragen of voor de
bevalling: T 06 - 13731172
__________________________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE
T 050-3140211
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE
T 0597 - 412613

Aanmelden vóór maandag 8 maart
opT 551228 of 551633,
Zandeweer opT 432307 of 432288.
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Afvallen zonder pillen en poeders
Januari is de tijd van goede voornemens: stoppen met roken, meer
bewegen en afvallen. Het bekende damesblad Libelle onderzocht dat
afvallen met stip op de eerste plaats stond qua goede voornemens.
De eerste weken is er meestal een vaak een (groot) gedeelte van de
goed resultaat, maar vaak verval- gemaakte kosten. Evenwicht is
len mensen na drie weken weer in aangesloten bij de beroepsverenihun “oude eetgedrag”. Vaak omdat ging van gewichtsconsulenten
de meeste mensen hun eigen val- (BVG) en hanteert de door de voekuilen en eetgedrag onvoldoende dingsraad vastgestelde richtlijnen.
kennen. Sinds kort is er in Mid- Er is een mogelijkheid om individelstum een praktijk voor gewichts- dueel de cursus te volgen maar ook
begeleiding en advies gevestigd: met familie, vrienden of collega's.
Evenwicht. Volgens een geheel ei- Bij voldoende belangstelling gaat
gen methodiek leren mensen met er in Kantens in t Schienvat een
overgewicht weer gezond en ver- groepscursus / weegclub van start.
Kijk voor meer informatie op:
antwoord eten.
Geen poeders, pillen of bewegings- www.evenwicht.info.
banken, maar gewoon goed en ver- Tijdens de komende gemeenteantwoord leren eten, daar ligt de raadverkiezingen op 3 maart zal
basis. Een ervaren gewichtscon- Evenwicht aanwezig zijn op de Diesulent helpt hierbij uw eigen valkui- verdoatsiemarkt om al uw vragen
len te ontdekken. Een groot aantal te beantwoorden.
ziektekostenverzekeraars vergoedt
________________________________________________________________________

Dieverdoatsiemarkt
Op 3 maart a.s. is er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 13.00
tot 20.00 uur een Dieverdoatsiemarkt in t Schienvat te Kantens. Er
hebben zich ruim 16 mensen en verenigingen opgegeven. Dat is natuurlijk helemaal super. t Schienvat zit vol!
Tijdens de Gemeenteraadsverkiezing kunt u deze gezellige markt in
t Schienvat bezoeken. Er is voor iedereen wel wat te doen:
o.a. een workshop met Diana van Brokantens;
Schilderen met Gerda Onnes;
Verkoop van nieuwe en tweedehands computers;
Sierraden verkoop;
Mashibo (massagetherapie);
Anet Klaassen (gewichtsconsulente);
Verkoop planten/bloembollen;
Tweedehands kinder- en dameskleding;
Diverse rommelmarktspulletjes.
Rita heeft uiteraard de keuken geopend voor patat en snacks en de koffie
staat klaar!
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GemeenteBelangen Eemsmond bezocht
Kantens, Rottum en Stitswerd
GemeenteBelangen komt al sinds jaar en dag naar de mensen toe. In het
kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart aanstaande,
bezoekt GemeenteBelangen Eemsmond (GBE) daarom in de maand
februari de bewoners van Eemsmond in hun eigen dorp. De verkiezingskaravaan van GBE heeft op 20 februari jl. Kantens, Stitswerd en Rottum
aangedaan. Tijdens dit bezoek was er alle gelegenheid om kennis te
maken met de kandidaten, vragen te stellen over het programma voor de
komende jaren of uitleg te vragen wat GemeenteBelangen in de afgelopen
4 jaar heeft betekend voor de gemeente of voor het eigen dorp. Wij hebben
uw aanwezigheid erg op prijs gesteld en hebben met interesse uw
meningen gehoord en zullen hier de komende raadsperiode zeker iets
mee doen. Onze dank daarvoor!
____________________________________________________________________

Mededeling van het Kaanster
Vlinthipperskoor:
Woensdag 3 maart as. zullen wij op de “Dieverdoatsiemarkt”
aanwezig zijn om ons koor te promoten. Om de kas te spekken
verkopen wij bossen tulpen. Wij hopen op uw aller belangstelling!
____________________________________________________________________________

Zeg niet nee
Een paar weken geleden las ik in de krant dat Pierre Wijnnobel was
overleden. Hij is 93 jaar geworden. Nu zal zijn naam de meeste mensen
niets zeggen. Maar toevallig viel mijn blik verder in het artikeltje op de
tekst Zeg niet nee. Dat oude liedje? Jawel! Hij bleek hiervan de tekstschrijver te zijn. Tenminste van de Nederlandse versie (oorspronkelijk heette
het Tell him no). Het werd gezongen door The Fouryo's. Dat was kort voor:
The Four Youngsters. Twee jongens en twee meisjes. In 1964 stonden ze
in het voorprogramma van The Rolling Stones in het Kurhaus! U weet wel
dat concert waarbij de zaal afgebroken werd. De tegenstelling tussen hen
en The Stones moet gigantisch geweest zijn. Vier keurige jongelui en een
stel wilde rockers. Misschien mede daardoor besloten ze de groep in
1966 op te heffen. Hun close-harmony paste niet meer in het tijdsbeeld,
aldus mijn naspeuringen op internet.
Waarom deze informatie? Dat zal ik u vertellen.
Wij hadden vroeger thuis een pick-up van het merk Dual. Als je een plaat
wilde spelen deed je de deurtjes van het kastje open, en trok je het hele
mechaniek op wieltjes glijdend, uit het kastje. Daaronder zat een rek met
grammofoonplaten. Bovenop het kastje stond een radio. Daaruit kwam
de muziek. Je kon platen draaien op 16, 33, 45 en 78 toeren. Wij hadden
alleen 78-toerenplaten. Het kastje met inhoud hadden wij geërfd van een
tante en een oom die binnen een week overleden waren. De radio had mijn
vader cadeau gekregen voor zijn 25-jarig jubileum bij de Shell. De
collectie bestond uit wel 50 platen, gigantisch voor die tijd. Enkele platen
van Louis Davids en Pat Boone kan ik me nog goed herinneren. Ik zong
alles mee. Pat Boone fonetisch. Hij zong in het Engels en daar snapte ik
niets van, alleen: Oh… oh… oh… Bernadine begreep ik. Louis Davids
kende ik van buiten en kon ik ook zonder begeleidende grammofoonplaat
reproduceren: Jan de Bakker had me zondag uitgenodigd voor een
wedstrijd tussen Ajax en Blauw-Wit.
In 1959 werd ik elf jaar en kreeg voor mijn verjaardag een platenbon. Dat
cadeau was toen net geïntroduceerd. Ik geloof van f 3,40 of van f 3,60. In
ieder geval de toenmalige prijs van een singeltje. Nu had ik van soorten
muziek nul komma nul verstand. Toch ging ik zelfverzekerd naar de
dichtstbijzijnde platenzaak. Op de vraag van de platenmevrouw welke
muziek ik leuk vond, antwoordde ik ontwijkend. 'Dit plaatje is nu heel
populair', zei zij en liet mij Zeg niet nee zien. 'Dat is goed', zei ik. Na deze
doordachte keuze verliet ik trots de winkel. Mijn eerste echte eigen
grammofoonplaat. Ik heb hem stuk gedraaid. En zong luidkeels mee:

Zeg niet nee-hehehee, zeg niet nee-hehehee
Als ik vraag "ga je mee", zeg dan niet neeheehee, maar zeg ja
Zeg niet nee-hehehee, zeg niet nee-hehehee
Als ik vraag om een zoen, zeg dan niet "nee niet doen", maar zeg ja
Nu had ik nog nooit om een zoen gevraagd, maar ik zong verder:
Jij bent steeds in mijn gedachten
Van 't moment dat ik je ken
En ik wil beslist niet wachten
Tot ik vijfentachtig ben
Hierbij kon ik me helemaal niets voorstellen, maar ik vervolgde met
nogmaals het refrein om daarna te onthullen:
'k Zal je in m'n armen nemen
Want ik heb zo 't idee
Als ik jou eenmaal gekust heb
Zeg je zeker nooit meer nee
Ik kon me niet voorstellen waarom iemand die gekust werd nooit meer
nee zou zeggen en ik eindigde met:
Zeg niet nee-hehehee, zeg niet nee-hehehee
Als ik vraag om een zoen, zeg dan niet "nee niet doen", maar zeg ja
Zeg niet nee-hehehee, zeg niet nee-hehehee
Zeg niet nee-hehehee, zeg niet nee-hehehee...
Het plaatje heb ik niet meer en mijn muziekvoorkeur is daarna enigszins
gewijzigd.
En voor wat betreft het motto van het liedje geldt voor mij nu ongeveer het
omgekeerde:
Zeg eens nee-hehehee!
Eric de Klerk

Voorjaar
Geloven in de lente als de koude nog moet komen
de kille sneeuw zich vasthecht aan de takken van de bomen
de hemel dichte lippen heeft, de wind een harde hand,
geloven dat het komen zal, dat land….
Geloven in de lente als de mist op lichte voeten
de jonge februarimaand uitdagend komt begroeten
de vogels vrolijk zingen in het aarzelende groen,
geloven dat het komen zal, 't seizoen…
Geloven in de lente als de wilde stormen komen
de gave bloem haar zachte bloei hardhandig wordt ontnomen
de hemel huiverend openwaait in roekeloze pracht,
geloven dat het komen zal, jouw kracht…
Magreet van Hoorn
Uit: Welkom.
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In het kader van Meertmoand-Dialectmoand, willen we graag een
hele pagina besteden aan het gronings; dus Grunneger HOUK. Hierin de volgende elementen:

Vrouger
Tiedens oorlog bin ik ien Spiek geboren,
ien klaain aarbaidershoeske, lèste onderaan ôldiek.
Mit ien tLoug de gracht, widde kerkje en toren,
zodounde herkennen joe t dòrpke Spiek.
Bie pa achterop pakjedroager, zwaaiend mit n vlaag,
bie ientocht van onzent bevrijders, de Canadezen,
dij mit tanks, jeeps enzowathìn en mit veul geblaag,
triumpferend Spiek ien kwamen racen.
Wodderlaaiden en aardgas haarn wie toun nog nait,
mor n zwengelpomp boven put of n regenbak.
Waarmte kwam van törf, holt, schìnzen, petrolie, aaierkolen oet n jutezak,
en mainste aarbaiders haren t toun nait braid.
De winters waren ook voak strèng en laank,
net aans nou, mor din vroor t dat knapte.
Mor eerappels lekker onder bèr, achter plaank,
woar n moeske ook wel ains touhapte.

In n old hoeske bie t brogje over t Helwerdermoar nabij Doodstil slaig Okke
Kluun Marijke Arends Bisschop-Teisman mit n biele de hazzens in

Okke Kluun (Okke Geerts Kluin)
Okke Kluun wuir in 1813 in Kannes geboren. Okke was n boerenaarbaider, dij al hail jong zien olders verloren haar en veul in haarbaargen zat
bie jenever en koartspul. Hai was in de kost bie Marijke Oarends
Taaisman, n ol wedevraauw, dij bie de Olle Til in Oethoezen woonde.
Op n zundagoavend, 27 april 1837,
Okke was dou 24 joar en hai haar
gain sìnt meer, vruig hai heur om
geld.
Zai wol hom gain geld geven: "Nee
Okke, ik geef die gain geld, doe
verzopst 't toch mor".
Hai kreeg törfbiele bie de heerd vot
en sluig heur de kop in. Dou brak mit
aigenste biele t kabnet open, huil t
geld der oet en gong koartspeulen.
Veldwachter kwam hom hoalen,
hai zee: "Okke, jong, doe most mit".
Deur t 'Hof van Assisen' wuir hai ter
dood veroordaaild.
Noadat zien verzuik om genoade
deur de Keunenk ofwezen was, is e
op 12 April 1838, smörgens om elf
uur, op Grode Maarkt veur t Stad-

hoes ophongen. Okke Kluun was
de leste dij in pervìnzie Grunnen de
doodstraf kregen het.

Noa schoultied gingen wie schòltjelopen over n sloot,
Aaltied ging der wel ain deur en kreeg n natte poot.
Din zongen wie: Bollevlaais en bròchden hom noar hoes,
wat wie doar din heurden was nait veur de poes.
Bie t vergoan van de joaren,
kin ik steeds minder goud verkloaren:
t waren vrouger haile minne joaren,
Omdat ik wel ains wènst heb noar dij joaren.
Aldert B. Ritzema
__________________________________________________________________

Meertmoand Roadsel
Dialectmoand! Oplössing van nummer 01 :
De Vlinthippers
en Rita Pool
nuigen joe veur n
Grunneger oavend
op 20 meert
ien t Schienvat.
Wie begunnen om haalf aacht!

t Doodshemd van Okke wordt nog
bewoard in Grunneger Museum.
Uit: dideldom.com

Kloosterspeulers
oet Röppen speulen
t Grunneger stuk:
Hai Keroazie
De Vlinthippers zellen
oavend begunnen
mit laidjes van o.a
Ede Staal en Wia Buze etc.
Koarten 5.00 per stuk,
ienbegrepen n kop kovvie
of thee
Koarten verkriegboar bie
Kapsalon Anita en in t Schienvat
Reservering T 551280
of M 06 20839053

n Aai

NIJE ROADSEL :
Ik ston op t vonder,
Ik zag n wonder,
t Gat boven en kop onder
____________________________________________

Grunneger resept
REUROM
Veur vaaier man
n Kaan melk aan kook bringen,
anderhaalf ons grutten er deur,
aalmorddeur ruiern en ketaaier
koken loaten
Ien koeltje ien pap wat reuzel of
lekker mit bodder en stroop!

GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings te schrieven ,
zoaans:
lougnijs, riemkes, stukjes,
recept, etc.
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Agenda
Kantens
Woensdag 3 maart
t Schienvat
07.30 - 21.00 uur
Gemeenteraadsverkiezingen
13.00 - 20.00 uur
Dieverdoatsiemarkt (geef je alvast
op want vol = vol). Standplaatsen
zijn gratis (ook voor verenigingen
om de kas te spekken).
Donderdag 11 maart
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
NUT-feest
Maandag 15 maart
t Schienvat
19.00 - 21.30 uur
'Ingewikkeld eten' (Vrouwenraad)
Zaterdag 20 maart
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Meertmoand-dialectmoand!
Toneelclub de Kloosterspeulers uit
Rottum komen naar t Schienvat
met een Gronings toneelstuk.
Zaterdag 27 maart
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Overleg Speelweekcomité
Woensdag 31 maart
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub.
20.00 - 21.30 uur
Vergadering V.D.K.
Vaste activiteiten t Schienvat
Maandag
09.30 - 10.30 uur
Body Shape (gym/bewegen op
muziek)
19.30 - 22.30 uur
Toneelclub (Advendo)
19.30 - 22.00 uur
Cursus: korte verhalen schrijven
Dinsdag
09.45 - 11.15 uur
Volksdansen (bewegen voor ouderen)
20.00 - 22.00 uur
Tai Chi
20.30 - 21.30 uur
Herenvolleybal (Climax)
20.00 - 22.00 uur
Schildercursus (o.l.v. Gerda Onnes)
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Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugdgym (Climax)
1 x p. mnd Bridge
2 x p. mnd Handwerkclub
Donderdag
19:30 - 20.30 uur
Body Shape (vanaf 11 februari!)
19.30 - 22.30 uur
Damclub (Het Leert Vanzulf)
Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Keuken open + dag menu
19.30 - 22.30 uur
Biljartclub (De Kleine Tafel)
Zaterdag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie SALON
17.00 - 20.00 uur
Keuken open + dagmenu
18.00 - 20.00 uur
Kaansterzangkoor (de Vlinthippers)
Zondag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie SALON
WEEKEND MENU 4,75
m.u.v. erwtensoep 3,50
Bestellen op T 551280 b.g.g. 0620839053,
Ook om af te halen, m.u.v. soepen.
Want op = op.
Vrijdag 5 maart
Hutspot + speklap / worst
Zaterdag 6 maart
Geb. aard./sperzieboontjes/vlees
Vrijdag 12 maart
Geb. aard/spinazie/vlees
Zaterdag 13 maart
Kapucijnerschotel met spekjes/
rauwkost
Vrijdag 19 maart
Bamischotel + geb. ei
Zaterdag 20 maart
Geb. aard./rode kool met appeltjes/vlees
Vrijdag 26 maart
Geb. aard/sperzieboontjes/vlees
Zaterdag 27 maart
Geb. aard./spinazie/vlees
____________________________________________

Rottum
Tot 10 april
Kerk Rottum
Alle dagen open 9.00 -17.00 uur
Expositie van Ede Blink.
Toegang gratis
Zondag 14 maart
Bernleftheater
15.00 uur
De Catalanen: Dokument

Stitswerd
Zaterdag 20 maart
Dorpshuis
10.30 uur
(vrijwilligers verzamelen)
Grote schoonmaak van het Dorpshuis
Er is gratis koffie en koek!
Maandag
Dorpshuis
20.00 uur
Repetitie Koor “Pavane”
Dinsdag
Dorpshuis
20.00 uur
Danscursus Heartbeat
______________________________________________

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
(VRIJGEMAAKT) KANTENS
Zondag 7 maart
09.30 uur ds. G.O. Sander, Assen
16.30 uur ds. A.J. Minnema, Baflo
Woensdag, 10 maart, Biddag
19.30 uur ds. H. Venema, Onnen

Zondag 14 maart,
viering Heilig Avondmaal
11.00 uur - ds. L.J. Josse, Groningen
16.00 uur - ds. T. Groenveld, Roodeschool
Zondag 21 maart
09.30 uur - ds. A.A.J. de Boer, Ureterp
16.00 uur - ds. H.G.A. Gunnink, Ten
Boer
Zondag 28 maart
09.30 uur - ds. L.S. K. Hoogendoorn, Uithuizermeeden
14.30 uur - ds. J. Oosterhuis,
Winsum
Vrijdag 2 april Goede vrijdag
19.30 uur - ds. S.M. Alderda, Hoogkerk
Zondag 4 april
09.30 uur - ds. S. Schaaij, Eelde
14.30 uur - ds. G. Meijer, Assen
______________________________________________
CHR. GEREF. KERK KANTENS
Zondag 7 maart
09.30 uur ds. P.C. de Lange
14.30 uur ds. P.C. de Lange
Woensdag 10 maart
Biddag voor gewas en arbeid
19.30 uur - ds. P.C. de Lange

Zondag 14 maart
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
14.30 uur - ds. P.C. de Lange
Zondag 21 maart
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
19.00 uur - ds. P.C. de Lange
(Opendeurdienst)
Zondag 28 maart
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
(voorbereiding H.A.)
14.30 uur - ds. P.C. de Lange
Vrijdag 2 april
Goede Vrijdag Viering H.A.
19.30 uur ds. P.C. de Lange
_________________________________________
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 28 februari
19.00 uur - br. F. Stalman
Zondag 14 maart
19.00 uur - ds. A.J. Fraanje
Zondag 28 maart
19.00 uur - ds. J. den Admirant
_________________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS - STITSWERD
Antoniuskerk Kantens
7 maart
11.00 uur - ds. D. de Boer, Uithuizermeeden

14 maart
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk,
Haren
21 maart
10.00 uur - da. N.C. Meihuizen
Georgiuskerk Stitswerd
26 maart
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
(na de dienst koffie/thee in 't Dorpshuis)

Oud papier
Zaterdagmorgen
6 maart

T 551788
Wijsheid
Vult de boer zijn haard met hout
Wordt het buiten bitter koud.
Kraait de haan te avond of te nacht
Wordt er ander weer verwacht.
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Lezersfoto!
Wegens tijdgebrek bij de gemeente Eemsmond, kwam Jan Jager regelmatig met z'n Unimog door de straten
van Kantens om sneeuw te schuiven. De kinderen vonden het misschien minder leuk, maar de ouderen onder
ons waarderden dit zeer.
_______________________________________________________________________________________________________

Beste vrienden van de Rottumer kerk
De laatste jaren wordt er veel gesproken over de plaats van de religie in onze samenleving. Allerlei mensen
hebben daar heel verschillende, maar soms uitgesproken meningen over. Het is goed die meningen te leren
kennen zodat we in die discussie ook zelf een eigen standpunt kunnen vormen.
Daarom hebben we als Stichting
Rottumer kerk het initiatief genomen om twee keer per jaar een
openbare lezing te organiseren
rond het thema “Kerk en Samenleving”.
Deze eerste keer is het ons gelukt
om Professor Mr. Fokko T. Olden-

huis bereid te vinden een inleiding
te verzorgen.
Mr. Oldenhuis heeft veel over dit
onderwerp geschreven en is de
laatste weken regelmatig in het
nieuws geweest, omdat hij als
enige hoogleraar Religie en Recht
in Nederland bij voortduring wordt

geraadpleegd door journalisten en
ook anderen over religieuze kwesties die thans onder de rechter zijn.
Hoewel inleiding over recht en
kwesties gaat, is het de bedoeling
van de inleider om een lichtvoetige en onderhoudende toon te kiezen en ons als toehoorders wat bij
te praten, en ons in staat te stellen
zelf een mening te vormen.
Mag ik iedereen van harte uitnodigen voor de eerste inleiding over
kerk en samenleving op donderdagavond 25 februari om 20.00 uur
in de kerk.
met vriendelijke groet,
namens de Stichting Rottumer
kerk
Michiel Herweijer
secretaris
T 552801
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Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
T 551924
E tlougnijs@kantens.nl
Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
Rabobank 34.22.17.933
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost
15,- per jaar.
___________________________________________________
Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T 434206
___________________________________
Redigeerwerk:
Paulien Ros.
______________________________
Drukwerk wordt verzorgd door
Drukkerij Sikkema.
_____________________________________________

