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Advendo pakt groots uit met Bikini's & Bratwurst
Op zaterdag 29 januari en 12 februari jl. heeft toneelvereniging Advendo zich van haar beste kant laten zien
met het zelfgeschreven blijspel Bikini's & Bratwurst. In een dubbel uitverkocht dorpshuis t Schienvat speelden
de 13 enthousiaste spelers de sterren van de hemel. Het publiek genoot zichtbaar van de doldwaze acties
van de spelers en complimenteerde hen aan het eind van beide voorstellingen met een staande ovatie.
Het stuk speelt zich af op het strand
bij paal 16 waar Mellanie (Charlotte

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

von Hebel) een strandpaviljoen runt,
samen met Paula de kok (Tijn Caspers). De kapitein (Willem Knot)
verkoopt bij het paviljoen verse vis
en valt iedereen lastig met zijn
sterke verhalen. Er komen veel
gasten op het strand, waaronder
een overdreven zeurderig en ruziemakend Duits stel (Marten Miske
en Gees Knot) met hun verwende
dochter (Ineke Veldman) en een
dom Gronings slagersechtpaar
(Miranda Blaauwwiekel en debutant Arnold Knot) met hun onnozele
zoon (debutant Johan Veldman).
Natuurlijk mag een louche verkoper van zonnebrandcrème (Jacob
Wever) niet ontbreken op het strand

en is de stoere strandwacht (Robin
Wever) zeer geliefd bij het Duitse
meisje. Er gebeurt veel op het strand
bij paal 16. Er wordt gevist vanaf de
steiger die midden tussen het publiek staat, de diverse gasten krijgen het met elkaar aan de stok en
ze pikken elkaars plek in. Ook gebeuren er vreemde zaken: de Duitse gast ontvangt steeds geheime
telefoontjes en maakt stiekeme afspraakjes met dames op de steiger. Om hem op heterdaad te betrappen verkleedt de kapitein zich
als dame en in een prachtige roze
bikini ontmaskert hij hem op de
steiger. Het stuk zat boordevol herkenbare strandongemakken en rare
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typetjes wat grote hilariteit bij het
publiek teweeg bracht en bij de
opkomst van een nudist (Jacob
Wever) rolden bij velen de tranen
over de wangen. Maar naast veel
kolderiek vermaak, verkleedpartijen, romances en insmeerscènes, was het op sommige momenten ook heel erg spannend en werd
het doodstil in de zaal. Op de steiger
werden namelijk bij zonsondergang
diverse moorden gepleegd. Gelukkig was de niet al te snuggere
commissaris Cack (Henk van Dijk)
snel ter plekke en ging hij met zijn
assistente (Frouwke Doornbos) op
onderzoek uit. Helaas werd de verkeerde opgepakt, zodat aan het eind
van het stuk opnieuw een moord
gepleegd werd en het publiek in het
duister tastte wie nu de werkelijke
moordenaar was. Middels een
prijsvraag, met een taart als hoofdprijs, konden de mensen in de zaal
na afloop aangeven wie volgens
hen de moordenaar moet zijn geweest. Van alle inzendingen hadden slechts 36 personen het goed.
Op een andere plek in t Lougnijs ziet
u wie de moordenaar was en wie de
heerlijke taart heeft gewonnen.

Het stuk was dit jaar voor de 5e
maal weer bedacht door eigen spelers: Frouwke Doornbos schreef
het stuk en Willem Knot zorgde voor
de muzikale bewerking. Beiden
waren ook verantwoordelijk voor
de regie. Marten Miske en Gerben
Lenstra zorgden voor het schitterende decor en de techniek was in
handen van Wessel Luyf. De dames van de grime, Trees Vriezema
en Henny Homan, hadden hun handen vol om alle spelers er tip top uit
te laten zien. Na afloop van het stuk
was het nog lang gezellig in dorpshuis t Schienvat en werd er onder
de muzikale klanken van dj Eling uit
Middelstum nog veel gedanst en
gezellig nagepraat. Foto's van beide uitvoeringen zijn te zien op de
site van de vereniging:
www.advendokantens.nl
Kantens kan trots zijn op haar eigen
toneeltalenten, waarvan de jongste
17 en de oudste 68 jaar is. Toneelvereniging Advendo kijkt met een
goed gevoel terug op dit afgelopen
toneelseizoen en kijkt uit naar volgend jaar wanneer de vereniging
haar 80 jarig jubileum zal vieren.

Nieuwtjes van Obs Klinkenborg
VERKEERSDRUKTE
In een gesprek met de gemeente
noemde ik dat er op de Pastorieweg
vaak hard wordt gereden en dat er bij
de school onveilige situaties zouden kunnen ontstaan. Onze gemeente stelt het op prijs dat het veilig is
rond de scholen. In de maand maart
worden er dan ook door de gemeente metingen bij de school gedaan.
Doel van deze meting is:
1. tellen hoeveel auto's er over de
Pastorieweg rijden,
2. hoe hard de auto's rijden en
3. kijken of er ook piekmomenten
op een dag zijn.
Aan de hand van deze metingen
worden er acties ondernomen. We
houden u op de hoogte.

INLOOP
Op donderdagmiddag 17 maart van
15.30 - 16.30 uur, houden we op
school een inloopuurtje. Belangstellende ouders, maar natuurlijk
ook opa's en oma's kunnen in de
kleuterklas (groep 1/2) kijken en
een kopje thee drinken. Juf Yvonne
is aanwezig om allerlei vragen te
beantwoorden. Ook bestaat er de
gelegenheid om uw kind van drie
jaar alvast in te schrijven. We hopen op een gezellige drukte.
Alvast bedankt!
Betty Meinema

Vroeger Dichtbij
Vrijdag 18 februari was er een
heuse premiére in t Schienvat ter
gelegenheid van een film, gemaakt door stichting Tofmedia
samen met de kinderen van OBS
Klinkenborg.
De rode loper was voor de acteurs en bezoekers uitgerold.
Actrice Miranda Bolhuis van "Boven Wotter" presenteerde de
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avond en samen met Lotte Doornbos reikte zij een DVD van de film
uit aan o.a. wethouder Sienot van
cultuur.
Meer over het project in het volgende Lougnijs of kijk op:
www.tofmedia.nl

1. Even voorstellen.
Ik ben Ineke Doornbos (Usquerderweg, Kantens) en 17 jaar. Ik doe nu
de opleiding Design en Styling, vier
jaar, ben nu met het eerste jaar
bezig. Ik woon nog thuis bij mijn
ouders, broer en zus.
2. Waar kom je vandaan?
Ik ben in Kantens geboren.
3. Hoe ben je in Kantens/Rottum/
Stitswerd terecht gekomen?
Ik ben de 6de generatie van de
Doornbossen, op onze boerderij.
4. Doe je mee aan bepaalde activiteiten in het dorp? Zo ja, waaraan?
Ja, ik speel mee in het damesteam
van K.R.C. Kantens en ik help mee
als vrijwilliger bij de kinderspeelweek, verder ga ik naar de gereformeerde kerk in het dorp.
5. Omschrijf jezelf in vijf woorden.
Perfectionistisch, behulpzaam,
sportief, gedisciplineerd, vastberaden.
6. Met wie zou je een dagje willen
ruilen? Waarom?
Met koningin Beatrix, ik wil wel
eens weten wat je de hele dag doet
als je koning(in) bent en ik zou wel
in een paleis willen wonen!
7. Wat is je favoriete gerecht?
Een aardappel-vlees-groente maaltijd vind ik altijd goed, maar een
ovenschotel vind ik ook heel lekker!

8. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden?
Waarom?
Ik zou wel wereldkampioen in wielrennen willen worden, de Tour de
France meefietsen en die dan winnen. Of gewoon beter worden in
voetbal!
9. Aan wie zou jij graag een rondleiding door je dorp willen geven?
Waarom?
Aan de inwoners van Amsterdam,
om ze te laten genieten van ons
mooie dorpje, met de heerlijke rust
van het platteland!
10. Wat vind je het leukst om te
lezen in t Lougnijs en wat zou je
willen veranderen?
Ik lees meestal alleen de pen, dus
ik zou ook niet weten wat er anders
moet, de pen hoeft niet te veranderen!!
11. Tot slot, aan wie geef je de pen
door?
Aan een van mijn teamgenoten,
Evelien Homan!

Knot zoekt Knot
Ontvangen via de website van Rottum
Mijn naam is Gert Elibert Steffen Knot. Ik ben momenteel bezig met de
stamboom van de familie Knot. Volgens de gegevens is mijn overgrootvader Hendricks Lambert (Knot) geboren omstreeks 1660 te Rottum.
Het schijnt dat hij of zijn familie uit Engeland is gevlucht i.v.m. vervolging
om zijn geloofsovertuiging. Hij was tolmeester en geregeld komt 't
Tolheck in de documenten naar voren.
Tevens komt de familie Knot veel
voor in de plaatsen Rottum, Kantens, Middelstum en omstreken.
Mijn vraag aan de inwoners van
Rottum, Kantens en Stitswerd:
Wie kan mij meer vertellen over de
geschiedenis van de familie Knot?
Wie kan mij iets meer vertellen
over Hendricks Lambert Knot of
wat de functie van tolmeester in die
tijd inhield? Wie weet of het 't Tol-

heck nog bestaat? Weet iemand
waar de Familie Knot heeft gewoond in Rottum?
In afwachting van jullie initiatief.
Groeten
Steffen Knot
Graag reactie via
g.e.s.knot@ziggo.nl
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Geslaagde Jan Boer avond in Rottum
De plaatselijke toneelvereniging “de Kloosterspeulers” en de Vereniging Dorpsbelangen Rottum hadden op 22 januari jl. een Jan Boer-avond
georganiseerd; van de in Rottum geboren schrijver en dichter Er werden
gedichten voorgedragen, een verhaal gelezen en een èènakter opgevoerd.
De avond begon met een aantal
gedichten, voorgedragen door Boer
zelf. Dit was jaren geleden opgenomen en overgezet op een videoband, ter herinnering aan zijn 100ste
geboortedag in 1999.
De gedichten en het verhaal werden ondersteund door fotobeelden,
van in en om Rottum. Door familieomstandigheden kon Annet Eveleens niet aanwezig zijn om haar
foto`s te laten zien. Fred Reiffers uit
Kantens was bereid gevonden om
wat van zijn opnames te vertonen,
wat prachtige sfeerbeelden opleverde.
Aan het eind van de avond werd het
toneelstuk “Stiekel” opgevoerd. Het
stuk speelt zich af op de boerderij
“Kraainust” waar boer Joap Kraai
(Hans Knook) de scepter zwaait.
Hij heeft, net als zijn knecht (Mark
Eisinga), wat lichamelijke klachten. En volgens de boer spookt het
op de boerderij. Daarom wordt het
Wikwief (Rinie Meihuizen) uitgenodigd om eens goed in de kaarten
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te kijken wat er echt aan de hand is.
Dan blijkt dat de knecht een verhouding heeft met de meid (Esther Dob).
Als dan Siekel (Ina Prins), die zogenaamd ook in de kaarten kan lezen,
zich ermee bemoeit, blijkt dat haar
Joap oomke alleen maar behoefte
heeft aan een vrouw. Dat wordt wel
duidelijk als de huishoudster (Truida Veenstra) hem liefdevol verwarmt. De grime werd verzorgd
door Fonny Oosterhof en Gé Hoekzema had de regie in handen. Een
goed gevuld dorpshuis t Kloosterstee kijkt terug op een succesvolle
avond.

Expositie Eddy Wullink
in de kerk van Rottum
In de kerk van Rottum exposeert van 19 februari tot 29 april Eddy Wullink.
In deze expositie toont de schilder zowel naïef werk als landschappen.
Eddy Wullink is op zoek naar de relatie tussen vorm en inhoud en werkt
vooral met primaire kleuren. Daarbij probeert hij de figuratieve vormen
eenvoudig te houden. Zijn werk zou je primitief en naïef kunnen noemen;
het is wel te vergelijken met het werk van kinderen. Ook in zijn abstracte
werk zijn dezelfde uitgangspunten te vinden. In zijn verlaten landschappen op paneel zijn geen personen te vinden, de elementen van het
landschap laten geen mensen toe. De kleurstelling van deze landschappen is sober. Eddy Wullink exposeert regelmatig, vooral in openbare
gebouwen. Zijn atelier bevindt zich aan het Sontplein 4-8 in de stad
Groningen. Voor meer informatie: www.edwullink.nl.
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Meertmoand Dialektmoand

Dag van de
Grunneger toal
Vanwege t overdondernd succes
van eerste keer, wordt op zotterdag 19 meert 2011 van 11.00 tot
17.00 uur deur t Huis van de Groninger Cultuur, Stichting 't Grunneger Bouk, Stichting Grunneger
Toal, Biblionet Groningen, Bureau
Groninger Taal en Cultuur en t Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven veur twijde moal
Dag van de Grunneger toal op taauw
zet.
Haile dag zel der in t gebaauw van
de Grunneger archieven n keur aan
activiteiten uut stroo zet worden,
woar Grunneger toal in aal zien
geuren en kleuren in de belangstellen staait.
Der komt n òfwizzelnd pegram mit
meziek, lezens en tentoonstellens.
Spesioal veur dizze dag zel der aan
t ind van feberwoarie 2011 veur de
twijde keer t tiedschrift 'Moi' uutkommen.
Kijk voor meer informatie:
www.dagvandegrunnegertoal.nl

Hou riek is mien laand
Van wotter en zaand
Van klaai mit meren en moaren
Mit wind deur t koren
En wied vot n toren
Hou riek is mien Grunnegerlaand.

Grunneger
Oavend
Zaterdag 5 meert
t Schienvat - Kannes
20.00 uur
Mit mitwaarken van:
Kloosterspeulers - Oet Röttem
Vlinthippers - Oet Kannes
Dieverdoatsie van ALEX
(zang, karaoke en dansen)
GRODE VERLÖTEN
Intree 5,00 p.p. incl. 1 consumptie
Reserveren: M 06-20839053

Henk Hovenkamp
Hail onverdachts kwam Henk Hovenkamp oet tied,
veur Klazien en kiender n vrezelke slag.
Zai binnen ien ainen heur man, pa en opa kwiet,
ook veur dörp haile minne dag.
Henk haar joarenlaank t beheer over t Schienvat,
soam mit Klazien, zien vraauw.
Zai waren sums dag en naacht ien taauw,
hemmen ter nuver drok mit had.
Klazien zat ien t dörpshoes op postketoor,
zodat volk oet t loug doar geld konnen hoalen,
of joen rekens per koartje betoalen.
Zai stonnen aaltied veur elkenain kloar !
Henk was bode op twij gemaintehoezen,
hai bedainde börgemeesters en ambtenoaren.
Zowel ien Ten Boer as ien Oethoezen,
en mos ook menneg aander klus doar kloaren.
Sunt zien penzioun hielp e zien kiender mit
hoes verbaauwen, vaarven en zowathìn.
Of holtjen en toenegespit
soms mit veul gestìn.
Moar Henk is er nait meer,
n leegte, dat vuil je, keer op keer.
Klazien en kiender, hail veul staarkte,
tied slit, moar duurt ja n haile tied veur je t maarken.
Aldert B. Ritzema
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HANS VAN DER LIJKE
Vrijdag 14 jannewoarie haar Op Roakeldais zien nijjoarsverziede. Elkenain dij der betrekkens op het, kìn der hèn goan. Mainsttied binnen der
zoon viefteg man. Noast n kop kovvie mit n rolje en n klòkje, wordt der
aaltied n artiest nuigd, nait te duur vanzulf, dij t volk n beetje verdievendaaiern mout.

Dizze moal haren ze de Grunneger
troubadour Hans van der Lijke oet
Daam vroagd. Aander joaren konnen ze mènsken ien zoal hoast nait
stil kriegen, mor dou Van der Lijke
zien gitaar pakte en zien verskes
zong, was t moesstil wer mie verteld. Ik kon hom aigst allenneg van
t verske over de slak op Wadwerderweg. k Wait nait of ie soavends wel ais van zes tot zeuven
noar Henk Scholte luustern op Radio Noord mit zien program: “Twij
deuntjes veur ain sìnt”. Doar komt
t verske van de slak haalftied veurbie. Dat duurt hoast zeuven minuten en k verdenk Henk der van dat
e den gaauw kovviedrinken gaait.
Wieder haar k zien noam heurd bie
t Vertelfestival dat 29 augustus ien
Kannes hollen wer. Dou zat hai bie
Marius en Patricia Keizer ien koamer. Van der Lijke haar bedocht om
opnoamen te moaken van dij mirreg mit de bedoulen om der n spaigelploatje van te moaken. Dij haar
e ien Waarvum bie hom. Juvver van
t ketoor kreeg ain vergees, mor zai
prat gain Grunnegers en docht dat

olle puutholler dij mor hemmen
mos. En zo kon t gebeuren dat mien
boas der mit thoes kwam. Hai haar
ook nog mor n aander spaigelploatje kocht, aans was t ja zo sneu
veur Van der Lijke. Doar was k as
ter op aan komt nait zo blied mit.
Nait dat mie t begrootte, mor den
hemmen ie twij van t zulfde slag.
Boetendes binnen ons plestiek cdkastjes zo stìnvol dat der stoapels
cd's bovenop stoan. Shantykoren
bie de vleet van de Shantyfestivals
bie Op Roakeldais en n bult miskopen. t Haile brudje mout doar ais
goud oetmist worden.
Mor t was ainmoal zo en de baaide
cd's lagen aal n dag of wat noast
computer en k haar nog niks heurd.
Dou op n oavend was der zo as zo
voak niks veur tillevizie. Wie mozzen Van der Lijke mor ais opzetten.
Dij bie Marius en Patricia mor eerst.
Nou lu, doar mag ie wel even veur
zitten goan, t laifst mit tekstboukje
der bie ien haand en goud luustern
wat e zingt. t Binnen krekt aalpmoal
korte vertelstertjes. Over daaier,
over Grunnen, over de laifde. Ie
konnen lu bie femilie Keizer ien
koamer laggen en klappen heuren.
Twijde cd “Vannijs geboren” is n
oavend loater aan bod komen, aans
werd te veul van t goie.
En wat zo schier was, ien Waarvum
zee e dat t Vertelfestival ien Kannes
hail goud organiseerd was. Dat
was mooi mitnomen ien t nije joar!

Wadwerderweg
t Was n mooie zundagmörn
Niks gain swoareghaid of zörgen
Nog gain moesje op de Wadwerderweg
t Was nog vroug mor aal waarm
Hail aan kaant ien de baarm
Zat n slak zunder hoesje wat n pech
Hai was hailendaal oet t stuur
Mor hai ging veur t oaventuur
As ie t wieder heuren willen, goa noar Google en klik Hans van der Lijke
aan.
Anje van der Hoek

HALLO,
Ik ben Bart Robbe en woon alweer 14,5 jaar aan de Stitswerderlaan 1
in Kantens met Esther en onze twee kids Jordy van bijna 10 en Saskia
van 7 jaar. Mij is gevraagd iets te vertellen over mijn werk. Ik ben
inmiddels 13 jaar werkzaam bij 2Rent als vrachtwagenchauffeur (voorheen Reisiger Verhuur) in Groningen. Hiervoor werkte ik zes jaar als
internationaal chauffeur bij Reining transport in Foxhol. Zondagavond
beginnen en vrijdagavond weer thuis. Daarvoor ben ik twee jaar werkzaam geweest bij Lesterhuis in Meeden.
Vorige winter is het wagenpark van
2Rent vernieuwd en sindsdien rijd
ook ik in een nieuwe MAN truck van
2Rent. Reisiger is alweer vijf jaar
geleden overgenomen door Stork.
2Rent is een verhuurbedrijf en vooral
gericht op de industrie: NAM, Hak,
Chemiepark Delfzijl. In de zomermaanden doen we evenementen
zoals Noorderzon, Noorderslag, 4
mijl Groningen, Sunsation, Gronings ontzet en vele dorpsfeesten.
We verhuren bijna alles: aggregaten, toiletten, containers, walsen,
mobiele kranen, kantoorcontainers,
mobiele lichtmasten, tafels, stoelen, hekken, etc, etc. Mijn werkdag
begint bijna altijd om 07.00 uur
(vanuit Groningen) en aangezien
2Rent door heel Nederland is gevestigd, rijd ik geregeld door heel
Nederland. Soms komt het voor dat
ik de grens over moet naar Duitsland. Het mooiste aan mijn baan is
dan ook de afwisseling, geen dag is
gelijk. Ik kom soms op plekken

waar het bijna onmogelijk is om op
bestemming te komen (weinig ruimte). Keuzes zijn er dan niet en als
dan de klus is geklaard en de klant
tevreden is dan kun je daar nadien
een goed gevoel over hebben.
Groeten,
Bart Robbe

TE KOOP
Grote, stevige zwarte canvas weekendtas, type sporttas, maat
65x35x35, met diverse extra vakken, op wieltjes en met uittrekbare
greep. Vraagprijs 6,00
Met vriendelijke groet,
Charlotte Funken
T 0595 - 551084
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Jurtko en Joke Boerma
Op een donkere avond in januari rijd ik over de Doodstilsterweg bij
Rottum. Vanavond heb ik een gesprek met de familie Boerma en het doel
van dit gesprek is meer te weten te komen over hun 'composteerinrichting'. Onder het genot van een kop thee raken we al snel aan de
praat.
EEN KORTE KENNISMAKING:
Op de boerderij aan de Doodstilsterweg wonen Jurtko Boerma en zijn
vrouw Joke Hellenberg-Boerma.
Jurtko is hier geboren en getogen
en Joke is hier een aantal jaren
geleden komen wonen. Jurtko vertelt vol trots dat volgend jaar (2012)

de familie Boerma precies 100 jaar
deze boerderij, Elswerd, bewoont.
Hij is namelijk de derde generatie
Boerma.
In 1912 kwam zijn opa hier te wonen en het bedrijf was een zogenaamd gemengd bedrijf met veel
soorten vee en akkerbouwgewassen. Zijn vader besloot in 1963 het
vee weg te doen. Hij moest een
keus maken en daar de mechanisering oprukte, er minder arbeidskrachten beschikbaar waren die
ook nog eens kritischer werden
(wilden niet meer op zondag werken) en de kunstmest zijn intrede
deed, besloot hij verder te gaan als
puur akkerbouwbedrijf met onder
andere pootaardappelen en tarwe.
Begin negentiger jaren heeft Jurtko
het bedrijf van zijn ouders overgenomen.
Vanaf 2007 composteren zij gewasresten tot compost. Hoe gaat
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dit in z'n werk?
In de maand mei wordt er op een
bult een grof mengsel gemaakt
van stro, vers gras, slootruigte en
grond. Na een aantal dagen, als de
bult al goed is ingezakt en de temperatuur midden in de bult zo'n 60
Co is, wordt de bult omgezet door
middel van omgooien, goed vermengen en verder kneuzen. Hierdoor ontstaat een gelijkmatiger en
fijnere structuur en een luchtigere
bult. Na één à twee dagen wordt
weer getemperatuurd en bij maximaal 60 Co wordt de bult in een
viertal rijen gelegd van maximaal
50 meter. Deze rijen liggen op een
betonplaat die vanaf het midden
licht afloopt (verloop van 2%). Deze
afloop is nodig om het regenwater
af te voeren. Er ontstaat geen percolaatwater. Zodra de rij is gelegd,
wordt er speciaal vliesdoek over
gelegd waardoor warmte en vocht
in de rij behouden blijven. Het vliesdoek zorgt ervoor dat er geen regenwater bijkomt, maar dat dampvocht wel ontsnappen kan. Vervolgens wordt de rij dagelijks omgezet
(omgekeerd en omgewoeld) met
een speciale omzetmachine (compostfrees). Tevens wordt er wel
1.000 liter water per rij toegevoegd,
daar een groot deel van het mengel
bij Boerma uit stro bestaat (stro
absorbeert). Na ongeveer twee
weken wordt aan de rij een speciaal bacterie- en schimmelconcentraat toegevoegd. Door gebruikmaking van deze bacteriën is het
proces beheersbaar en het zorgt

voor een snellere omzetting van
organisch materiaal (stro, gras,
slootruigte en grond) in humeuze
compost. De rijen worden nog
steeds omgezet, hoewel de frequentie geleidelijk afneemt.
Na zo'n zeven weken is de grove
bult omgezet tot rulle, humusrijke
compost. In totaal zijn de rijen wel
16 maal omgezet. De temperatuur
loopt na de eerste week langzaam
af tot de buitentemperatuur is bereikt. De rijen hoeven nu niet meer
omgezet te worden en kunnen na
een aantal weken afrijpen in een
grote bult in depot worden gebracht.
De betonplaat is weer leeg en een
volgend proces kan beginnen. Er
kan drie maal per jaar gecomposteerd worden.
Wat wordt er vervolgens met deze
compost gedaan?
De compost kan maximaal één
jaar worden bewaard, mits er compostdoek overheen ligt. Maar
meestal wordt de compost in het
najaar al uitgereden over het eigen
land en vermengd met de grond
middels een cultivator.
Waarom wordt hier compost gebruikt en vervangt dit ook de kunstmest?
Jurtko en Joke zijn in de loop der
jaren ervan overtuigd geraakt dat
voor een gezond en sterk gewas,
gezonde grond een voorwaarde is.
Ook de bewerkbaarheid van de
grond en bedrijfshygiëne spelen
daarbij een belangrijke rol. In de
grond zitten allerlei voedingsele-

menten opgesloten. De humus in
de compost helpt de plant naar
behoefte hiervan te nemen. Daarnaast kun je met compost niet 'overvoeren'. De plant haalt eruit wat ze
nodig heeft. Jurtko en Joke omschrijven het als volgt: 'Compost
bevoorraadt de grond, zodat het
gewas daar rustig kan winkelen.'
Het idee achter deze uitspraak is
dat mineralen en voedingsstoffen
beter en gericht beschikbaar komen voor de planten. Compost is
dus een grondverbeteraar die zorgt
voor een gezonder bodemleven,
betere bewerkbaarheid en vochthuishouding. Het vervangt de kunstmest niet helemaal.
Hoe zijn zij ertoe gekomen om te
gaan composteren?
In feite had Jurtko altijd al interesse
in een meer biologische manier
van landbouw. Begin jaren negentig kocht hij een andere veldspuit
met spuitdoppen voor een efficiënter gebruik en verdeling van het
middel. In diezelfde periode legde
hij een spoelplaats aan voor het
afspoelen van de werktuigen. Het
vervuilde spoelwater liep via een
laagte naar de gracht, waarin hij
een tweetal dammen had gebouwd.
In een van de vakken in de gracht
stond riet, dat reinigend vermogen
bezit. Het vuil zakte naar beneden
en het schone water stroomde verder.
Om het land beter bewerkbaar te
maken en te houden moest er organische stof aan de grond toegevoegd worden. Eerst werd er stro

Uitslag
prijsvraag
Advendo
“Wie is
de moordenaar”

verhakseld, maar Jurtko merkte
dat het stro verstikte en niet ten
goede kwam aan de grond.
Zo'n 10 jaar geleden maakte hij een
grote bult met stro, kippenmest en
schuimaarde (restproduct van de
suikerbieten). Deze bult heeft hij
twee maal omgezet, maar hij moest
deze van de gemeente laten verwijderen en heeft het verspreid over
het land. Op een stukje grond naast
de boerderij heeft hij hetzelfde experiment nogmaals uitgevoerd,
maar dan op een goede, droge en
gedraineerde ondergrond. Het idee
van composteren was geboren.

schaft om monsters te kunnen nemen en meten. Uiteindelijk vond de
eerste omzetting van organisch
materiaal naar compost plaats in
het voorjaar van 2007.

Hoe zijn zij aan kennis gekomen
omtrent composteren?
Om meer kennis over het composteren te vergaren hebben zowel Jurtko als Joke een speciale cursus
gevolgd over de zogenaamde 'CMCmethode'. Dit betekent Controlled
Microbial Composting. 'Controlled'
omdat het hele proces controleerbaar en meetbaar (temperatuur en
zuurstofgehalte) is en er bewust
bepaalde bacteriën worden toegevoegd. Na deze cursus werden zij
echt enthousiast en besloten erin te
gaan investeren. En zo werd er een
betonplaat met afschot gestort van
ongeveer 75 bij 30 meter, diverse
meetapparatuur en een compostfrees gekocht en materiaal aange-

Tot slot: Langs de ree staat een
perceel met olifantengras. Wat is
hiervan de reden?
Jurtko corrigeert mij eerst: olifantengras heet het in de volksmond,
maar officieel heet deze grassoort
Miscanthus Gigantus. Midden jaren negentig moest men verplicht
10% van het areaal braakleggen. In
die tijd kon Jurtko een contract
sluiten met een innovatief bedrijf in
Ter Apel, dat deze grassoort verwerkte in de vezelindustrie. Het
gras wordt zo'n drie à vier meter
hoog en wordt in het voorjaar gemaaid. Dan zijn de bladeren verweerd en houd je alleen de stengel
over. Later worden de stengels
verhakseld en aan de composthoop toegevoegd. Er is momenteel
ook een variant op de markt, Miscanthus Sinensis, die veel fijner
van structuur is en erg op riet lijkt.
Het wordt dan ook als alternatief
voor dakbedekking gebruikt. Joke
en Jurtko denken er momenteel
over om ook met dit experiment te
gaan beginnen.

Wat zijn de resultaten op het land?
Zij hebben te weinig capaciteit om
het hele bedrijf jaarlijks van compost te kunnen voorzien. Volgens
Jurtko hebben met name de suikerbieten zichtbaar profijt van de compost. De laatste oogst liet een hoge
kilogramopbrengst en een hoog suikergehalte zien. Een duidelijke verbetering.

Vraagt u zich ook af wie de moordenaar is geweest in het blijspel
“Bikini's & Bratwurst”? Velen onder u hebben na afloop van het
toneelstuk van Advendo meegedaan met de prijsvraag. Van de vele
inzendingen van beide voorstellingen wisten slechts 36 mensen het
goed te raden. Veel mensen dachten dat het Bertus of Paula de kok
was en ook Rex en Ken werden vaak genoemd. Al deze mensen zaten
er naast, want de echte moordenaar was namelijk… de kapitein! Hij
pleegde al die moorden en moordpogingen op het strand. De kapitein
zelf heeft uit de goede inzendingen 1 gelukkige winnaar getrokken:
de familie Dijkhuis uit Uithuizen. Zij hebben inmiddels de taart
ontvangen. Van harte gefeliciteerd!
Toneelvereniging Advendo

Aan het eind van de avond heb ik
voldoende gegevens om een verhaal te schrijven, maar ik weet zeker dat Jurtko en Joke mij eigenlijk
nog veel meer hadden kunnen en
willen vertellen…
Alette de Vries-Rennen
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Project Oekraïne
De Here heeft de projecten in 2010 gezegend, we kijken er met een goed
gevoel op terug. We hebben veel meegemaakt en geleerd en zijn nog
steeds onder de indruk. We hebben alles wat laten bezinken, maar het
blijft je bezig houden. We praten er over, mailen met de mensen in de
Oekraïne, bekijken de foto's nog eens een keer en hebben een eerste,
oriënterende vergadering gehouden. En nu is het wel duidelijk: Project
Oekraïne krijgt een vervolg! Ook in de zomer van 2011 zullen we weer
een aantal projecten gaan uitvoeren. Inmiddels is er weer een groep
enthousiaste mensen bij elkaar en we gaan de eerste drie weken van
augustus. Wat anders is dan vorig jaar, is dat iedereen die meegaat, zijn
eigen reis, kost en inwoning volledig zelf moet betalen en dat we hiervoor
een startbedrag vragen. Het geld dat we met de acties ophalen wordt
volledig besteed aan de projecten.
WE HEBBEN TOT NU TOE
VIER PROJECTEN
PROJECT ÉÉN:
Het is de bedoeling dat we eerst
een week in een dorp in Roemenië
gaan helpen. In dit dorp is een
kleine kerkelijke gemeenschap. Zij
willen graag een zustergemeente
in Nederland. Hoe dat er uit gaat
zien weten we nu nog niet. Binnenkort wordt deze gemeente bezocht
om dit verder uit te werken. Dit
project gaat lopen via stichting Broederschap.

PROJECT TWEE:
Timea en Pisti zijn de ouders van
het gezin met zes pleegkinderen en
twee eigen kinderen. Vorig jaar
hebben we hen ook geholpen. Dit
jaar willen zij graag hun huis isoleren om op de stookkosten te besparen. Voor de kinderen zouden ze
graag een glijbaan en een schommel willen. Ook hulp in de huishouding en hulp voor de kinderen is
daar erg welkom.
PROJECT DRIE:
In 2010 hebben we een dominee
leren kennen op het kamp. Aan deze
dominee hebben we gevraagd of hij
arme, eenzame mensen kent die we
kunnen helpen deze zomer. Hij heeft
een aantal mensen voor ons bezocht en gevraagd wat we voor hen
kunnen doen. Er zijn alleenstaande
mensen, sommigen zijn zigeuner
en één ervan is blind. Voor hen
kunnen we klussen in en om het huis
doen zoals verven, een dak repareren en een vloer van klei repareren
of helpen met de huishouding. In mei
worden deze mensen bezocht door
mensen van ons team om de klussen te kunnen voorbereiden.
PROJECT VIER:
István is een jongen van twee jaar
die meervoudig gehandicapt is. In
de Oekraïne zijn weinig tot geen
mogelijkheden voor kinderen met
een beperking. Er is een jong Nederlands echtpaar in de Oekraïne
dat István en zijn moeder steunt. In
het huis waar ze nu wonen is geen
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ruimte voor aanpassingen en speciale behoeften. Er wordt nu grond
aangekocht en daarop zal een nieuw
huis worden gebouwd. Met het bouwen zullen we feitelijk kunnen helpen in de zomervakantie, maar ook
financieel. Zonder geld kan er niet
worden gebouwd.
In hetzelfde dorp is ook een zigeunerschool waar we klusjes kunnen
doen.
Om al deze projecten uit te kunnen
voeren hebben we geld nodig! Per
project ongeveer 500,00. Verder
willen we graag nog geld meenemen om de mensen te ondersteunen als we daar zijn, door bijvoorbeeld mandjes of kleedjes van hen
te kopen.
We hebben een begroting gemaakt van 2500,00. Daarvan is
nu 600,00 binnen. Op de website
wwwprojectoekraine.nl kunt u ons
rekeningnummer vinden als u een
gift over wilt maken.
ACTIES
Elke laatste zaterdag van de
maand gaan we lege flessen ophalen.
Wilt u ook flessen voor ons sparen?
Neem dan contact op met Marjan
VeldmanT 0595-552424
Eline Hofstede bakt poffert, waarvan de opbrengst voor ons is. Overheerlijke poffert! We hebben het
getest!T 0595-552412
Verkoop aan huis van honing,
mandjes en andere leuke cadeautjes. (M. Veldman)

Onze voeten zijn een belangrijk onderdeel van het lichaam. Je hele
gewicht rust erop en op die twee kleine onderdanen moet je je voortbewegen. Hierbij helpen de vele gewrichtjes en spiertjes in de voet. Je
probeert je voeten zo goed mogelijk te verzorgen. Zo lang je jong en lenig
bent gaat dat allemaal vanzelf, maar als je wat ouder wordt en er komen
problemen, is het mooi dat er pedicures zijn. Eén van onze adverteerders,
mevrouw Aafke de Winter is pedicure en we laten haar over haar vak aan
het woord.
U bent geen Kaanster, maar een
Oskerder. Mogen we eerst een
beetje met u kennis maken?
Ik ben geboren in een huis onderaan de dijk in Usquert. Mijn vader
was visser. Ik ben getrouwd, mijn
man gaat binnenkort met pensioen.
We hebben drie volwassen dochters die allemaal het huis uit zijn. En
we hebben vier kleinkinderen.
Hoe bent u er toe gekomen om
voor pedicure te gaan studeren?
Ik ben 11 jaar oppasmoeder geweest van twee kinderen en toen
die naar Loppersum verhuisden,
zag ik in de krant een advertentie
van Pedi Med in Groningen voor de
opleiding voetverzorging. Je kon
kiezen uit een één- en tweejarige
opleiding. Ik heb voor de éénjarige
opleiding gekozen, want ik had een
kleine voorsprong als EHBO-docent. Het was een pittige opleiding
met veel huiswerk. Gelukkig was
het maar één dag in de week, op
maandag van 8.30 17.00 uur. Al
heel gauw kwamen er proefpersonen waarop wij moesten oefenen.
Deze mensen moesten veel geduld
hebben en waren soms van 13.00
tot 16.00 uur bij ons. Terwijl zij
gezellig zaten te kletsen, moesten
wij een behandelplan maken. Snijtechnieken oefenden wij op stukjes
zeep en op elkaar. Ik doe het werk
nu bijna negen jaar, alleen op maandag en dinsdag.
Zijn er ook nascholingen?
Naast de basisopleiding zijn er
aantekeningen te halen voor de diabetische en reumatische voet. Dat
heet nu trouwens risicovoet. Maar
je bent voor beide onderdelen een
half jaar bezig en het wordt afgesloten met een examen. Het beroep is
heel erg in beweging, steeds iets
nieuws. Je moet iedere drie jaar 90
studiepunten halen. Die kun je verzamelen door cursussen in Groningen of Emmen te volgen of een
congres bezoeken, waar meer punten te verdienen zijn. In de toekomst
wordt de naam medisch pedicure.
Behandelt u alleen bij de mensen

aan huis of hebt u thuis ook een
praktijk?
Ik werk uitsluitend ambulant. Bij
mij thuis zouden de mensen naar
boven moeten en voor ouderen is
dat lastig. Een verbouwing zag ik
niet zitten. Bovendien moet de praktijk aan huis ook weer aan allerlei
eisen voldoen.
Ik zie wel eens pedicures lopen
met een koffer op wieltjes waar
het materiaal inzit.
Bij het behandelen thuis is het
steeds in- en uitpakken van de
spullen. Overal is de situatie anders wat betreft stoelen en tafels. In
een praktijk heb je een mooie behandelstoel op goede hoogte. Ik
heb een heel handig karretje waarop het motortje kan staan en dat
helpt mee om mijn rug te beschermen. Bij buren en in een verzor-

gingshuis help ik de ene bewoner
soms bij de ander in huis. Dat
scheelt een keer uitpakken. Als ik
thuis kom, moet al het materiaal
schoongemaakt worden, want voor
iedere klant gebruik je schone instrumenten en handdoeken.
In uw advertentie staat: Tevens
ook nagelregulatie mogelijk. Wat
houdt dat in?
Als een nagel ingroeit, kun je die
d.m.v. beugeltjes in de normale
vorm terugbrengen. Kalknagels

kunnen behandeld worden met een
tinctuur.
Wat is er zo leuk aan om met de
voeten van een ander bezig te zijn?
Iedere voet is anders, ieder mens
is anders en het contact met de
mensen vind ik leuk.
Komen uw klanten uit de hele omgeving?
Sinds er een advertentie in t Lougnijs staat, zijn er meer klanten uit
Kantens bijgekomen. Verder komen de klanten uit Warffum, Usquert en enkelen uit Uithuizen.
Tijdens de behandeling hoort u
waarschijnlijk allerlei verhalen en
klachten, zodat u zich misschien
een beetje een maatschappelijk
werkster voelt?
Als je met de behandeling bezig
bent, komen mensen met hun eventuele klachten. Je gaat de voeten
controleren, je geeft advies hoe ze
iets kunnen verbeteren, maar het
gebeurt ook wel dat je ze doorverwijst naar bv. de dokter. Maar verder wordt er natuurlijk over koetjes
en kalfjes gepraat.
Mijn pedicure draait wel eens een
klassieke cd. Hoe lijkt u dat?
Bij een eigen praktijk lijkt me dat
prima, maar de mensen mogen
van mij thuis ook een muziekje
opzetten. Heel leuk is het als er een
vogelkooitje in de kamer staat. Als
de vogel de motor voor het polijsten
hoort, begint hij vaak meer lawaai

te maken. Maar het meest ontspannend vinden de mensen de voetmassage die ik tot slot van de behandeling doe.
Komen er ook jonge mensen bij u
of zijn het hoofdzakelijk ouderen?
Dat ligt aan de schoenmode. Bij de
spitse puntschoenen komen er likdoorns tussen de tenen. Het is een
tijdelijk probleem, maar dan neem
ik de rest ook mee, niet alleen even
een likdoorn verwijderen.
Wie de schoen past, trekt hem aan,
luidt het spreekwoord. Hoe denkt
u over stiletto's, waarmee je met
je hiel zo'n 20 cm hoger staat?
Dat is heel slecht voor de bal van de
voet. Alle zwaartekracht van het
lichaam rust dan daarop. Dat zijn
schoenen voor onder de tafel. Die
zijn niet aan mij besteed.
Hebt u naast uw werk nog tijd voor
andere dingen of leuke hobby's?
Breien voor de kleinkinderen, poppenkleertjes vooral. Van april tot
september naar camping De Kremmer in Gasselte. Daar doe ik met
een vriendin aan nordic walking.
Namens t Lougnijs bedank ik mevrouw De Winter dat ze op zaterdagmiddag tijd heeft willen vrijmaken voor het interview. En dan
maken we ons nu snel uit de voeten!
Anje van der Hoek
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 6 maart
11.00 uur - ds. T. Groenveld, Roodeschool
14.30 uur - ds. J. Klapwijk, Winsum
Woensdag 9 maart (Biddag)
19.30 uur - ds. R. van Wijnen, Assen
Zondag 13 maart (viering H.A.)
11.00 uur - ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
16.30 uur - ds. M.O. ten Brink,
Roodeschool
Zondag 20 maart
09.30 uur - ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur - leesdienst
Zondag 27 maart
09.30 uur - ds. T. Groenveld, Roodeschool
16.00 uur - ds. H.G. Gunnink. Ten
Boer
Zondag 3 april
09.30 uur - ds. H.W. van Egmond,
Ten Boer
14.30 uur - ds. A.J. Balk, Delfzijl
____________________________________________
CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK KANTENS
Zondag 6 maart
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
14.30 uur - ds. P.C. de Lange
Woensdag 9 maart
(Biddag voor gewas en arbeid)
19.30 uur - ds. P.C. de Lange
Zondag 13 maart
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
(Kinderdienst)
14.30 uur - ds. P.C. de Lange
(Jeugddienst)

Zondag 20 maart
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
14.30 uur - ds. P.C. de Lange
Zondag 27 maart
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
19.00 uur - ds. P.C. de Lange
(Opendeurdienst)
____________________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD
Antoniuskerk Kantens
Zondag 27 februari
10.00 uur - ds. P. Lootsma, Winsum
Zondag 6 maart
11.00 uur - ds. G.J. Roest, Stedum
K
Zondag 13 maart
11.00 uur - kand. E. van Halsema,
Kampen K
Zondag 20 maart
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk,
Haren K
(Koffie / thee na de dienst in Salem)
Georgiuskerk Stitswerd

Weekenddiensten
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.H. de Lange
Leens - T 0595 - 571427
26/27 februari
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 572818
5/6 maart
Tandartspraktijk Fledderus & Commies - Winsum - T 0595 - 441545
12/13 maart
G.J. Heuvink
Ulrum - T 0595 402015
19/20 maart
Tandartspraktijk Van der Honing &
Van der Zee
Winsum - T 0595 - 442244
26/27 maart
Tandartsenpraktijk Loppersum Loppersum - T 0596 572818

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T050 - 3014260
__________________________________________________
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
__________________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST
T0595 - 551084

Zondag 27 maart
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
K
K = Kindernevendienst
____________________________________________
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 27 februari
19.00 uur - ds. A. Lagendijk
Zondag 13 maart
19.00 uur - br. R.H. Schripsema
Zondag 27 maart
19.00 uur - ds. A. Lagendijk

Reumafonds huldigt trouwe collectanten
Bloemen en een presentje van het Reumafonds voor Geesje Knot uit
Kantens, Ineke Eisinga uit Stitswerd en Rinie Meihuizen uit Kantens. Zij
collecteren respectievelijk 25 jaar, 35 jaar en 25 jaar voor het Reumafonds. Op de foto Ineke Eisinga (links) en Geesje Knot, jammer genoeg
was Rinie Meihuizen verhinderd. Het Reumafonds bedankt alle collectanten voor hun inzet en wenst iedereen heel veel succes voor de
komende collecte.
COLLECTE REUMAFONDS
In de week van 27 februari t/m 5
maart gaan vrijwilligers langs de
deuren om te collecteren voor de
bestrijding van reuma en artrose. In
Nederland leven ruim twee miljoen
mensen met deze ingrijpende aandoening die niet te genezen of te
voorkomen is. Onderzoek naar de
oorzaak en behandeling van reuma
is kostbaar. We zijn blij met iedere

12

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
__________________________________________________

gift die bijdraagt aan onze missie:
reuma de wereld uit. Collectant
gemist? Giro 324, Amsterdam.
Meld u aan als collectant voor de
collecte van 27 februari - 5 maart
2011 bij:
Wenneke Molema
(Regiocoördinator Groningen en
Noord-Drenthe)M 06-22290159
Meer informatie vindt u op:
www.reumafonds.nl

Kippen (2)
Wat vooraf ging: een hermelijn wist enkele keren het kippenhok binnen te dringen en doodde drie van de vier kippen. Een zevenjaaroude
kip bleef alleen achter.
Bessie zat eenzaam op haar stok in het hok. Er was geen reden meer
om opgewekt buiten te lopen, te graven, steentjes te pikken, sinds al
haar vriendinnen vermoord waren door een hermelijn. Nu waren al
die vriendinnen haar altijd de baas geweest, maar dat is beter dan helemaal alleen. Sinds kort hoefde ze niet meer in het huis van de Mens
te overnachten in een poezenkooitje. Wat een vernedering. Ze zat 's
nachts weer in het kippenhok. De Mens zou alle gaatjes gedicht hebben, zodat geen enkel marterachtige meer binnenkwam. Daar moet je
als weerloze kip dan maar op vertrouwen. Eigenlijk was je niet meer
dan een proefkonijn (proefkip). Voorlopig waren alle nachten goed
verlopen. De eenzaamheid bleef.
Op een dag bleef Bessie zoals gewoonlijk op stok. Er kwam een
vreemd geluid uit de ren. Scheef door het luikje kijkend zag Bessie
vier vreemde wezens met een rare kleur, een slag groter dan zij. Van
de schrik begon ze luid en langdurig te kakelen, net zoals wanneer ze
vroeger een ei had gelegd. Wat deden die beesten daar? Ze zou niet
naar beneden zijn gegaan als de Mens haar niet het hok uitgeduwd
had. Angstig liep ze door de ren. Al die nieuwe wezens gingen uiteen
als ze naderbij kwam. Wat gebeurde hier? Ze naderde nogmaals. Alle
vier liepen weer weg. Waren ze bang voor haar? Dit had ze nog nooit
meegemaakt. Ze ging iedere keer weer erop af. Met de keer ging ze
rechterop lopen. Het bleken ook kippen, veel groter en bang voor haar.
Ze groeide en groeide.
De avond brak aan. Bessie ging op stok. Waar bleven die anderen?
Wat een domme kippen. Als je daar beneden bleef zitten wist je zeker
dat je werd opgegeten. Daar kwam de Mens. Hij pakte ze één voor
één op en zette ze op stok naast haar. Bessie ging maar gauw aan de
andere kant van de stok zitten.
De volgende ochtend ging het luikje open. Tijd om eens goed uit te
rekken. Maar de nieuwen probeerden met z'n vieren tegelijk zich door
het luikje te persen om naar buiten te komen. Wat een aanstellers.
Statig liep zij als laatste naar beneden. Als een koningin haar volk beschouwend.
Dit ging enkele dagen zo door. 's Avonds bracht de Mens ze op stok, 's
ochtends leek het wel alsof de schooldeur openging en de kinderen
naar buiten spoten. Overdag liep Bessie fier rond en lachte als de
nieuwen schrokken, wanneer een poes langsliep. Die deed geen kip
kwaad, wist ze.
Langzamerhand werd het leven weer vanouds. Inmiddels wisten de
nieuwen zelf 's avonds hun stok te vinden. Soms zat ze 's nachts wel
eens tussen de nieuwen. Dat voelde goed. En dat ze nu leidster van
het toompje was. Ze zou haast van vreugde beginnen te kraaien. Eén
ding zat haar niet lekker. Dat overhaaste gedoe in de ochtend. Ze zou
ze eens iets laten zien.
De volgende dag keek ze al heel vroeg gespannen door het raampje
naar de keukendeur. Daar zou straks de Mens uitkomen om het luikje
te openen. Daar was Hij. Gauw klaar zitten voor de opening. Het luikje
begon te schuiven en nog voor het helemaal open was wurmde ze
zich door de opening en vloogliep naar beneden. Haha, de eerste! De
volgende dag herhaalde ze dit kunststukje. Nu deed ze weer rustig
aan. Ze had haar punt gemaakt.
Eric de Klerk
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Agenda
Kantens
Donderdag 24 februari
t Schienvat
20.00 uur
Jaarvergadering Vrouwenraad
Zaterdag 26 februari
Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Carnaval en kinderdisco
Dinsdag 1 maart
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Info OV-chipkaart
Woensdag 2 maart
t Schienvat
07.30 - 21.00 uur
Provinciale verkiezingen
13.00 - 18.00 uur
Dieverdoatsiemarkt
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub
19.30 - 22.00 uur
Schrijfcursus
Donderdag 3 maart
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Workshop schilderen
13.30 - 16.00 uur
Computercursus
Zaterdag 5 maart
t Schienvat
20.00 uur
Grunneger oavend
Met Kloosterspeulers uit Rottum
en live muziek
Zondag 6 maart
t Schienvat
15.00 uur
Opening expositie in de Salon van
Helga Ephrain

Maandag 14 maart
t Schienvat
20.00 - 21.30 uur
V.D.K. vergadering
Woensdag 16 maart
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub
Zondag 20 maart
t Schienvat
v.a. 18.30 uur
Proeverij De Wichter
Mexicaans eten
Maandag 28 maart
t Schienvat
v.a. 20.00 uur
PVDA-vergadering
Woensdag 30 maart
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub
VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT
Maandag
09.30 - 10.30 uur
Bodyshape
19.30 - 22.30 uur
Toneelclub Advendo
Dinsdag
09.30 - 10.45 uur
Volksdansen
20.00 - 22.00 uur
Tai Chi
20.30 - 21.30 uur
Volleybal
Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugdgym (Climax)
19.30 - 22.30 uur
Damclub
Donderdag
19.30 - 20.30 uur
Bodyshape

Maandag 7 maart
t Schienvat
19.30 - 22.00 uur
Inloop Gemeente Belangen Eemsmond

Vrijdag
17.00 19.00 uur
Keuken open + dagmenu
19.30 - 22.30 uur
Biljartclub

Donderdag 10 maart
t Schienvat
13.30 - 16.00 uur
Computercursus
Tijdstip ??
Workshop Foto's
20.00 uur
Lezing NUT

Zaterdag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie Salon open
17.00 20.00 uur
Keuken open + dagmenu
Zondag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie Salon open

VASTE ACTIVITEITEN
JEUGDHONK
Donderdag
19.00 - 21.30 uur
Kanster Jeugdhonk open
Vrijdag
19.00 - 01.30 uur
Kanster Jeugdhonk open
Zaterdag
19.00 - 01.30 uur
Kanster Jeugdhonk open
______________________________________________

Stitswerd

Weekendmenu
Rita's Eetsalon
Vrijdag 4 maart
Geb. aard./boontjes/vlees*
Zaterdag 5 maart
Geb. aard./spinazie/vlees*
Vrijdag 11 maart
Bamischotel + geb. ei
Zaterdag 12 maart
Geb.aard./rodekool/vlees*
Vrijdag 18 maart
Geb. aard./prei/vlees*

Maandagavond
Dorpshuis
Koor Pavane.

Zaterdag 19 maart
Geb. aard./stoofpotje

Vrijdag 25 februari
Dorpshuis
13.00 uur
Kinderfilm: Foeksia de miniheks
20.00 uur
Film: Mon Oncle (1958) van Jacques Tati
(toegang is gratis)
Zaterdag 19 maart
Dorpshuis
10.00 uur
Schoonmaakdag (te beginnen met
koffie en koek.
_________________________________

Rottum
Dagelijks
kerk van Rottum
09.00 - 17.00 uur
Expositie Eddy Wullink

Vrijdag 25 maart
Stamppot Boerenkool/speklap/worst
Zaterdag 26 maart
Geb. aard./boontjes/vlees*
Dagmenu's e 4,75
* Gehaktbal, kippenpoot of
pangafilet
Soep e 2,00
Bestel tijdig Op = Op
Menu's zijn onder voorbehoud
De menu's zijn ook te zien op
www.schienvatkantens.nl
Keuken ook open voor patat
en snacks.
Bestellen op T 551280
b.g.g.M 06-20839053
(ook voor afhalen)

Zondag 6 maart
Theater Bernlef
15.00 uur
Verwarringen

Stemmen en
dieverdoatsie

Vrijdag 18 maart
Theater Bernlef
20.30 uur
Verwarringen

Weer gezellig naar het stembureau
in Kantens! Op woensdag 2 maart
as. is er weer een Dieverdoatsiemarkt met 20 standhouders tijdens
de Provinciale Verkiezingen.
Zo staan er o.a. t Bengeltje (kinderkleding), strobewerken, kaarten,
computers, bloemen, workshop
cadeautjes maken van hand/wasdoekjes, cadeauartikelen en nog
véél meer.

Zondag 20 maart
Theater Bernlef
15.00 uur
Verwarringen

Oud papier
Woensdagavond 13 april - T 552395
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Foto van de maand
De meest kenmerkende boom van Stits staat op het dorpsplein; een grillig gevormde treur-es met - tijdens het
moment van opname - hier en daar een druppel mistvocht vallend in een onregelmatig 'plok plok plok '.
Paul Moonen
___________________________________________________________________________________________________________

Uit eten in je eigen dorp
Gezellig uit met vrienden, collega's, familie, buren of alleen? Dat kan met Proeverij de Wichter op zondag
20 maart v.a. 18.30 uur is het thema Mexicaans. U kunt genieten van een vier tot zes gangen diner voor
17,50 p.p.
De Mexicaanse keuken is grofweg
een samenvoeging van de Azteekse en de Spaanse keuken. De keuken van de Azteken was grotendeels op maïs gebaseerd. Daarnaast gebruikten zij ingrediënten
zoals bonen, aardappelen, chilipeper, papaja’s en ananas. Toen de
Spaanse veroveraars in het Aztekenrijk arriveerden brachten zij hun
eigen gerechten en ingrediënten
mee. Na verloop van tijd werden
beide culinaire keukens gecombineerd zodat de Mexicaanse keuken
ontstond.
U kunt zich aanmelden bij Rita Pool
op T06 20839053
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Rabobank 34.22.17.933
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost
e 15,- per jaar.
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Damclub Kantens 25,00
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