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Grunneger Oavend
Mit t oog op Meertmoand Dialektmoand haar CSCW/Feestcomité onnaaierd dat ze op 5 meert mor ais n
Grunneger Oavend hollen mozzen. Gain Grunneger eterij der bie zoas vrouger, mor allenneg n oavendpergram.
Noa de winter willen ie der geern ais weer op oet. t Zol der wel nait zo drok weden as mit Advendofeest. Dat
haren wie goud docht, den ie konden roem zitten en t was der lekker waarm. Eerste kop kovvie haren wie tou,
dij zat bie ientreepries ien.

Ons aigen zangkoor beet kop òf mit
t Grunnens Laid. Noatied zongen zai
nog vief aander Grunneger laidjes,
zulfs twij- en drijstemmeg en t heur-
de schier.
Dou was t alweer schofttied en mos
Alex ons vernuvern mit zien zang,
meziek en karaoke. Ie willen geern
n beetje proaten, mor wie konden
mekoar nait bebelken en zaten me-
koar ien oren te sputtern. Nou wait k
wel, t jonkvolk mout ook wat hebben
en dou Alex 'Foxie, Foxie met je
elastieken benen' zong, mos ik ter
aan denken dat ie doar vrouger zo-
nen lekker foxtrotje op daanzen kon-

den. Ientied ging Marten lötten aan
de man bringen, den oavend mos
oet kinnen.
Geert en Zwanny mouken aalgedu-
reg petretten. Woar zol dat veur
weden? Ien ainen schoot mie t ien t
zin, zai mouken heur hoeswaark
veur fotocursus.

Dou was t beurt aan Kloosterspeu-
lers oet Röppen dij n ainakter van
Jan Boer speulden. Jan Boer was
non 112 joar west en ien zien tied
wazzen tenailstukken zoas Röpmers
ons zain laiten. n Boer, n hoeshol-
derske, maid, knecht, dij mekoar op
t ènd alpmoal kriegen. Hou zollen de

speulers haiten? En wie mor roaden
wel wel weden zol. Bie Jan was t nait
stoer, zulfde stem as zien pa. Mit drij
dikke smòkken en n bosje bloumen
bedankte Marten de speulers.
Alex perbaaierde mìnsken aan t
daanzen te kriegen, mor elkaain wol
eerst waiten of ze n dikke pries
wonnen haren bie verlötten. De dat-
teg sponsors waren hail rejoal west.
Doar ston mie n zooi aan priezen!

Ja, en dou bleven wie nog mit ain
vroag zitten. Woarom was Stiekeltje
(n nichtje) ien t tenailstuk op t lest
oetstuur, woarom mos zai reren?
Gainain bie ons aan toavel wist t.
Wie hebben t aan t wikwief (woar-
zegster) vroagd. Zai was van schoul
òfstuurd, zee zai. O, wizzen wie dat
ook en konden wie mit n gerust haart
op hoes aan goan.

Anje van der Hoek
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Verkiezingsuitslag provinciale verkiezingen 2011
Op 2 maart kon er weer gestemd worden in t Schienvat voor de Provinciale
staten. Er konden 761 mensen stemmen in ons stembureau waarvan er
539 kwamen. Dit is een opkomstpercentage van 70.82%, heel erg goed
dus.
De stemmen werden als volgt verdeeld:
1. PvdA ............................................ 122 ..................... (22,63%)
2. CDA................................................ 68 ..................... (12.62%)
3. SP ................................................ 60 ..................... (11.13%)
4. VVD................................................ 49 ..................... (09.09%)
5. CU .............................................. 116 ..................... (21.52%)
6. Groen Links .................................... 41 ..................... (07.61%)
7. Partij v.h. Noorden ........................... 24 ..................... (04.45%)
8. D66 ................................................ 22 ..................... (04.08%)
9. Partij v.d. dieren .............................. 14 ..................... (02.60%)
10. 50+ ................................................. 3 ..................... (00.56%)
11. PVV ................................................ 19 ..................... (03.53%)
12. Ongeldig ........................................... 1 ..................... (00.19%)

Uiteraard is het percentage berekend over het totaal aantal uitgebrachte
stemmen.
______________________________________________________________________________________

Hallo speelweek vriendjes en vriendinnetjes
Het lijkt nu nog heel ver weg (en ja, dat is ook wel een beetje zo) maar
over vijf maanden is er weer een kinderspeelweek! Deze zal zijn van
maandag 29 augustus t/m vrijdag 2 september. Dus papa's/mama's/
verzorgers: schrijf dit op zodat jullie dit niet vergeten! En zal ik jullie eens
een geheimpje vertellen: we blijven dit jaar niet in Nederland! Maar
ssssst, niet verder vertellen hoor.

Papa's/mama's/verzorgers
Op 30 maart komen we met de collecte Sport Gehandicapten aan de deur.
Groetjes en tot 29 augustus!

Het kinderspeelweekbestuur
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1. We chatte ff met Lucas Rottink

2. Wat is je favoriete muziek?
Ik hou van U2 en Lilly Allen.

3. In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen willen worden?
Nou, schermen lijkt mij wel leuk.

4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds) tegenko-
men?
In het bos of op mijn kamer.

5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Ik vind Frankrijk erg leuk om naar toe te gaan.

6. Voor wat voor gerecht kunnen wij jou 's nachts wakker maken?
Een biefstuk met patat.

7. Op welke site ben jij vaak te vinden?
Nou ik zit niet zo vaak op internet, maar dan op
www.scheikundejongens.nl.

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom eruit?
Ik zou graag chemicus willen worden en een nieuw soort stofje
uitvinden.

9. Aan welke activiteiten in het dorp doe je mee?
Speelweek.

10. Wat zou jij in het dorp waarin je woont willen veranderen?
Ik zou meer grasveldjes aanleggen waar kinderen kunnen spelen,
met wat bomen.

11. Tot slot, met wie chatte we de volgende keer?
Marlon Moorlag.

_________________________________________________________________

Oud papier
woensdagavond

13 april
T 552395

Te koop
mooie goed onderhouden oranje
bank. Kinderfiets en een kano
p.n.o.t.k.
fam. Reiffers, Langestraat 10
Kantens, T 552664
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Aan alle lezers van t Lougnijs
Zoals de meeste mensen weten is er in Middelstum een verwarmd
zwembad. Dit is een leuk zwembad dat goed overzichtelijk is en geschikt
voor kinderen van 0 t/m ??? jaar.

Dit zwembad is nu nog eigendom
van de gemeente Loppersum, maar
zal waarschijnlijk in 2012 gepriva-
tiseerd worden. Wij, als stichting
zwembad Middelstum, zijn al druk
bezig om dit alles mogelijk te ma-
ken. Ook voor de inwoners van
Kantens en omgeving is dit van
belang omdat er ook door jullie veel
gebruik  wordt  gemaakt  van  dit
zwembad. Vandaar dit bericht om
ook  jullie  te  laten  weten  dat  we
bezig zijn met allerlei zaken om het
zwembad open te houden.
In de toekomst zal alles voor onze
rekening komen en natuurlijk ook
het onderhoud rondom en in het
zwembad, het ketelhuis en natuur-
lijk het dagelijkse toezicht. Hier-
voor zijn wij al bezig vrijwilligers te
werven om de komende jaren het
zwembad open te houden.

Wij willen via deze weg dan ook
alvast een oproep doen:
Wij zijn, al voor dit jaar, nog op zoek
naar een aantal vrijwilligers:
* Mensen die op een middag willen
fungeren als toezichthouder, dus
heb je een EHBO diploma of BHV en
ben je ouder dan 18 jaar.

* Wil je niet de verantwoordelijk-
heid voor het zwembad, maar vind
je het wel leuk om kaartjes of snoep
te verkopen.
* Is er iemand die verstand heeft
van zuiveringsinstallaties o.i.d. en
die dit jaar mee zou willen lopen
met de monteur van de gemeente?
Misschien kun je een steentje bij-
dragen in het onderhoud van onze
machinekamer.

Dus meld je aan, dit kan bij Gerard
Mulder  T  552164  of  mail  naar
waka68ga@kpnmail.nl
Ik hoop dat we jullie weer zien in het
zwembad Middelstum. Het zwem-
bad zal op zaterdag 7 mei open gaan
om 14.00 uur. Er is voor iedereen
wat te doen en natuurlijk is de en-
tree deze dag gratis.
Tot dan!!
Vriendelijke groet,
stichting zwembad Middelstum

Wij proberen jullie op de hoogte te
houden via http:// www.kantens.nl

Afscheid nemen is......
met dankbare handen.....
alle herinneringen meedragen.

Wij waren allen erg aange-
daan, door de grote warme
belangstelling, na het zo plot-
seling overlijden van onze lie-
ve man, vader en opa

HENK HOVENKAMP

Verslagenheid, ontelbaar veel
kaarten en telefoontjes, de vele
bloemen, gestamelde woor-
den, een arm om ons heen,
zoveel mensen op de crema-
tie hebben ons doen beseffen
dat hij niet alleen in eigen fami-
liekring een heel eigen plaats
innam,  maar  ook  veel  bete-
kend heeft voor anderen die hij
op zijn weg ontmoette.
Wij willen een ieder bedanken
die, op welke wijze dan ook,
zijn medeleven heeft betoond.
Dit is ons tot grote steun ge-
weest.

Klazien Hovenkamp-Kruijer
kinderen en kleinkinderen

Kantens, maart 2011

t Schienvat
veelzijdig
Ook deze keer weer een blik op de
veelzijdigheid van t Schienvat. Bent
u al een beetje ouder maar wilt u
toch mee kunnen praten met de
(klein)kinderen dan is er een com-
putercursus.

Als u eens culinair uit de band wilt
springen, dan kan dat op de maan-
delijkse culinaire reis. Elke maand
reizen we naar een ander land in de
wereld en kunt u proeven van Proe-
verij De Wichter. Op de foto's was
het land Frankrijk.

Rita
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PROJECT OEKRAÏNE
NIEUWSBRIEF 2e jaargang nr. 2 (18-03-2011)

NIEUWS OVER PROJECT 1:
In dit dorpje gaan wij de eerste week aan de slag. Iriny, een dorpje in
Roemenië, waar het in de wintermaanden maar triest, grauw en blub-
berig is. Er zijn opvallend veel ooievaarsnesten. Het dorp ligt tegen een
laagte waar het drassig is: een ideale plaats voor de ooievaar om voedsel
te vinden.

De Hongaars Gereformeerde Kerk
is goed zichtbaar in het dorp. De
meeste mensen zijn lid: ruim 300
leden. De dominee, zijn vrouw en
twee dochtertjes wonen naast de
kerk. De afgelopen jaren is de kerk
opgeknapt en zijn er een aantal
activiteiten opgestart:

 een groep oudere vrouwen komt
een middag in de week bij elkaar
om een soort vermicelli te maken.
Dit wordt verkocht en de opbrengst
komt  ten  goede  aan  de  kerk  of
diaconie.

 verkoop van tweedehands kle-
ding.

 kinderen tot en met de belijdenis
catechisanten komen in groepen
bij elkaar voor een bijbel-uur.

 in de zomer wordt er een evange-
lisatie week voor kinderen gehou-
den. De kinderen kijken er altijd erg
naar uit.

WIE GAAN ER MEE IN 2011:
Uit Kantens: Cathelijne Hofstede,
Arjan Bijsterveld, Julian Ammeraal,
Arnold Doornbos, Dorien Hofsink,
Albert, Marjan, Ineke, Johan en
Marc Veldman.
Uit Rottum: Jelte Plas.
Uit Stitswerd: Menno en Cor Huizin-
ga.
Uit Onnen: Heike Jan Ritsema.
Uit Uithuizermeeden: Johan Wilde-
boer.
Uit Leens: Willianne Voogd.
En in Kantens wordt ons project
ondersteund door Luit Poppema.

WAAR LEVEN DE MENSEN VAN?
Omdat het dorp toch vrij ver van de
doorgaande weg en van een stad
ligt, trekken de studerende jonge-
ren weg. Eenmaal een studie ach-
ter de rug, is er in de directe omge-
ving amper mogelijkheid om werk
te vinden. Jongeren blijven dus
veelal in de steden. De mensen in
het dorp leven van de landbouw.

Ieder heeft wel een stukje bouw-
grond voor graan, mais of iets der-
gelijks. Thuis hebben ze een koe,
een varken voor eigen slacht en de
biggen voor de verkoop, een groen-
tetuin. Honger hebben de mensen
niet. Het is alleen wel moeilijk om
voldoende geld te verdienen om
bijvoorbeeld de kinderen te laten
studeren. De dominee vertelde dat
er een gemoedelijke sfeer is in het
dorp, dat mensen elkaar helpen als
het nodig is en dat men over het
algemeen de dominee en zijn gezin
waarderen.

Wat kunnen wij veel leren van hen!!
Het is goed om een week daar te
zijn en te beseffen dat welvaart niet
gelukkig maakt.
Wat kunnen wij veel voor hen doen!!
We kunnen helpen met kleine klus-
sen, helpen met de kinderweek,
contacten leggen enzovoort.

STICHTING
We bestaan nu twee jaar en willen
alles nu vast gaan leggen in een
Stichting. We gaan Stichting Pro-
ject Oekraïne heten. Binnen een
paar  weken  zal  dit  rond  zijn  en
krijgen we ook een ander bank-
nummer. Tot zo lang kunt u gewoon
het oude nummer nog gebruiken
als u een donatie wilt doen.
851212387 t.n.v. M.J. Veldman-
Kremer o.v.v. Oekraïne. Om de
projecten uit te kunnen voeren heb-
ben we minimaal � 2800,00 nodig.
We hebben nu ongeveer � 1100,00
binnen.
Op www.projectoekraine.nl, onder
het kopje 'giften' kunt u zien hoe de
stand is. We zouden het erg fijn
vinden als u ons wilt steunen door
een bijdrage te doen.

ACTIES
 Op 5 mei staan we op de braderie

in Usquert.
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Even voorstellen
Als 'import' in Stitswerd, wil ik toch graag even meedoen aan het
voorstelrondje. Niet zozeer om mezelf, maar om m'n startende praktijk
voor te stellen!

Een voorstelling van een
nieuw redactielid van t Lougnijs
Mijn naam is Dorry Frankruijter-Luiken  en woon aan de Bredeweg 22
in Kantens met Jan en onze drie kinderen Floris van 14 , Carmen 10  en
Hugo van 7. Ik woon alweer 9 jaar met veel plezier in Kantens.  Sinds 1
Januari ben ik redactielid van t Lougnijs.

Drie dagen per week werk ik in het
Martini Ziekenhuis op de afdeling
P&O, personeel en organisatie op
de afdeling Bureau Tijdelijk Perso-
neel.
Het Martini Ziekenhuis is een top-
klinisch opleidingsziekenhuis waar
ca. 2400 mensen werken. Afdelin-
gen hebben soms behoefte aan tij-
delijke inzet van afroepmedewer-
kers, bijvoorbeeld door ziekte of
door pieken in het werkaanbod.
Het Bureau Tijdelijk Personeel
(BTP) is de interne uitzendorgani-
satie van het Martini Ziekenhuis.
BTP verzorgt onder andere  de inzet

van medewerkers op afroep in de
functies (gespecialiseerd) ver-
pleegkundigen, afdelingsassisten-
ten, medisch secretaresses/me-
disch typistes en voedingsassis-
tenten.  Voor dat ik samen met
collega's medewerkers kan inzet-
ten moet er heel veel gebeuren. Van
werving en selectie tot aan even-
tueel doorstoom van medewerkers
tot aan ontslag, in al deze taken
heeft ons bureau een grote rol.

Dorry Frankruijter

Ik ben Liesbeth Haken, woon al 16
jaar in Stitswerd met Derwin. We
kregen hier ook twee dochters.
Sinds een paar maanden ben ik
gestart met m'n praktijk In goede
aarde, als therapeut. Ik kom eigen-
lijk uit de hoek van de wetenschap,
maar ik ben daarnaast al zo'n 20
jaar bezig in de alternatieve zorg.
Deze 'uit de hand gelopen hobby'
krijgt nu eindelijk een gegronde
plek in 'In goede aarde'.
Ik werk voornamelijk als lichaams-
gericht psychotherapeut. Dit is een
diepgaande en effectieve vorm van
therapie, waarin we naast praten/
inzicht werken met een heleboel
andere methoden (zoals lichaams-
werk, muziek, adem, meditatie),
zodat niet alleen je hoofd betrokken
is, maar ook je lichaam en je ge-
voel.

Daarnaast werk ik met Bach bloe-
sem remedies. Deze verbazing-
wekkende milde en effectieve re-
medies kunnen je ondersteunen bij
emotionele, mentale of lichamelij-
ke problemen. Voor volwassenen,
maar ook voor kinderen kunnen ze
een prachtige ondersteuning zijn
(bijvoorbeeld bij eetproblemen,
bedplassen, gedragsproblemen
etc.).

De derde poot van de praktijk is
handleeskunde. Psychologische
handleeskunde uiteraard! Het waar-
zeggerij sprookje dat helaas nog

steeds hangt rondom handleeskun-
de zouden we graag zo snel moge-
lijk uit de wereld hebben! Aan toe-
komstvoorspellingen doen we dus
niet. Wat handlezen je wel geeft is
bewustwording, het geeft inzicht in
je kwaliteiten en je valkuilen.
Rondom de handleeskunde staan
een paar activiteiten gepland die ik
jullie graag laat weten:

 Cursus handleeskunde: in acht
avonden (van 19.30 - 22.00 uur)
leer je de basis van het handlezen
en heel veel over jezelf! Start 20
april.

 Nationale  handleesdag  op  14
mei! Zo'n 15 handleeskundigen
gooien hun praktijk open en bieden
(gratis) leuke activiteiten aan.
Ikzelf heb open huis van 11.00 -
17.00 uur, waarin ik samen met een
collega in ieder geval (gratis) lezin-
gen/workshops geef. Ook zijn er
veel leuke dingen voor de kinderen
te doen.

Vind je het leuk om even binnen te
lopen, mee te doen aan activiteiten
of om gewoon een kopje koffie te
drinken: je bent heel welkom!

Liesbeth Haken
Praktijk In Goede Aarde
Akkemaweg 12, Stitswerd
06 21658204
liesbeth@in-goede-aarde.nl
www.in-goede-aarde.nl

Oud papier
Woensdagavond  13 april - T 552395
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Nieuws van koren en pelmolen
de Grote Geert
Het laatste jaar hadden we met een groot probleem te maken op de
molen. Na enige draaiuren en het controleren van de bovenas viel het ons
op dat de halslager enorm warm werd. En  na even volop de capaciteit
van de wind te gebruiken zelfs heet. Daarom hebben wij op tijd onze
molenopzichter van de gemeente Eemsmond ingelicht over dit pro-
bleem. Omdat we het probleem zelf niet konden vinden, kreeg molen-
maker Dunning uit Adorp de opdracht om eens te kijken en het euvel te
verhelpen.

Al gauw kwamen ze erachter dat
het houten halsbloklager met me-
talen schaal aan één kant helemaal
verrot was. Door molenmaker en

de gemeente Eemsmond werd er
voor gekozen om het verrotte lager
te vervangen voor een hardstenen
lager uit de Belgische Ardennen.
Deze klus is half maart afgerond
met het 140 kilo wegende lager.
Ook het steenbord is vervangen
aan de buitenkant onder de askop.
Tevens zijn de twee stormluiken
vervangen vóór in de kap. Het
molencomité heeft vier nieuwe vlag-
gen aangeschaft, twee Nederland-
se, en twee Groninger vlaggen voor
aan de wieken. De oude vier vlag-
gen waren door de jaren heen hele-
maal kapot gewaaid. Dus met feest
in het dorp wapperen de nieuwe
vlaggen aan de uiteinden van de
draaiende wieken.

Molencomité, molenaar
en medewerkers
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Het voetbalseizoen gaat weer beginnen
Vorige week werd de wedstrijd nog afgelast, maar zaterdag is het echt
zover, de eerste competitiewedstrijd van 2011 voor de C1 van VV KRC.
Na een (te) lange winterstop eindelijk weer wat te doen op zaterdagoch-
tend.

UITGEPAKT
Helga Ephraim-Felius studeerde viool aan de conservatoria in Den Haag
en Rotterdam. Van 1978 tot 1983 volgde zij de avondopleiding aan de
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. In 2005
verhuisde zij naar Kantens waar haar werk (door verbouwing, etc…)
INGEPAKT heeft staan wachten om hier getoond te kunnen worden: Aard
en stijl van haar werk zijn breed en variëren van tweedimensionaal werk
tot beelden en installaties van natuurlijke materialen. Eerdere exposi-
ties waren in Amsterdam, Apeldoorn, Barcelonette (Frankrijk), Delft,
Den Haag, Driebergen, Heenvliet, Kantens, Pijnacker, Warffum en Zeist.

In de tentoonstelling 'UITGEPAKT'
is een keuze gemaakt uit het twee-
dimensionale werk vanaf de aca-
demietijd tot ± 1995. De technie-
ken zijn o.a. pentekenen, etsen,
lithografie, olieverf, pastel en pas-
tel met caparol. Ondanks de be-
scheiden maat van Kantens' dorps-
galerie is deze lichte ruimte heel
geschikt om het werk per thema
goed tot zijn recht te laten komen.
Vanaf de negentiger jaren werkt
Helga Ephraim voornamelijk drie-
dimensionaal: beelden in brons en
steen en installaties op locatie in
natuurlijke materialen zoals lei-
steen, wol en water.

PORTRETTEN
Is een portret tijdgebonden? Voor
mij is het een uitdaging het 'wezen-
lijke in de persoon' te verbeelden in
het hier en nu.

TEKENINGEN
De verrukking van een dunne lijn
met pen op papier te zetten…. De
pentekeningen vertellen scènes uit
het verhaal van 'King Lear' van
Shakespeare. Ik beleefde de dra-

matiek, schetsend en tekenend tij-
dens de repetities van dit klassieke
toneelstuk van Shakespeare in het
Appeltheater in Den Haag.

ETS EN LITHO
Vergankelijkheid van materie, ver-
beeld in ets en litho. Glanzend ijzer
wordt roest en vergaat. Opbouw en
Afbraak: vergankelijkheid….

PASTEL EN CAPAROL
Ruimtes verkennen die ik nooit
eerder zag, maar toch herkenbaar
tegenkwam in kaders, vlakken en
kleuren….. Dit zijn ontdekkings-
reizen, zoektochten in pastel en
caparol, waar ik een periode lang
aan werkte.

OLIEVERF
Energie, aardekracht, beweging in
materie. Ontdekken dat alles in
beweging is, door de tijd heen….

De expositie is te bekijken in de
Salon tot 30 april

Helga Ephraim

De winterstop is in de Nederlandse
voetbalwereld een bekend feno-
meen. In de eredivisie gebruiken de
clubs deze periode om op trainings-
kamp te gaan naar de zon of om
nieuwe spelers te kopen. Maar in
andere landen wordt de winterpe-
riode anders ingevuld. In Engeland
wordt de toch al loodzware Premier
League niet onderbroken in de win-
tertijd. Sterker nog, zelf met de kerst
en op nieuwjaarsdag wordt er door
gevoetbald in de hoogste Engelse
competitie. Al jaren pleiten Engelse
voetballers voor enkele weken rust,
maar dit verzoek wordt tot nu niet
gehonoreerd door de Engelse voet-
balbond FA. Daarentegen wordt er in
Duitsland juist langer gerust als in
Nederland. Soms meer dan een
maand lang. De Duitse clubs trek-
ken net als hun Nederlandse colle-
ga's ook altijd voor een paar weken
naar de zon. In Spanje wordt de hele
winter door gevoetbald, maar wat

wil je ook met een aangenaam tem-
peratuurtje van zo'n 20 graden. In
landen als Zweden en Noorwegen is
in de winter (van oktober tot maart)
voetballen zo goed als onmogelijk.
Daarom wordt er daar met een apart
competitie schema gewerkt, van
maart tot november wordt er non-
stop gevoetbald, zelfs zonder zo-
merstop. In Rusland was dat tot voor
kort ook zo, maar daar is vanaf dit
seizoen verandering in gekomen.
De Russen gaan ondanks de kou het
normale Europese competitie sche-
ma aanhouden, met maar één re-
den: geld. Een competitie van zomer
tot lente is voor sponsors nou een-
maal vele malen aantrekkelijker. En
dat is waar de voetbalwereld nou
eenmaal om draait, geld. Bij KRC
speelt geld niet zo'n grote rol en dat
komt het spelplezier ten goede, ge-
lukkig.

Nils Reiffers

Paasbuffet bij Proeverij De Wichter
Welkomsthapje en -drankje
Neuten schaiten

1. Paassoep
2. Paashapje
3. Buffet:

warme en koude gerechten uit
Nederland, daarnaast gerech-
ten uit Japan/Rusland/Turkije
enz.

4. Dan op zoek naar het GOUDEN
ei en als je dat dan vindt, ben je

zo blij als een kind, je gaat ge-
heid lopen stralen want je hoeft
niets te betalen

5. Paasdessert

Maandag 25 april (2e paasdag)
aanvang 16.30 uur in t Schienvat,
kosten � 17,50 p.p.
Aanmelden vóór 15 april:
T 06 - 20839053
E O.Pool1@kpnplanet.nl
Groep v.a. 10 personen 10% korting

Paashaas komt uit Duitsland
Chocola heeft niks met het Bijbelse Pasen te maken. Toch heeft de
westerse mens die associatie. Dit dankzij de Duitsers. De naam Pasen
komt van een godin uit vroegere tijden, in Duitsland Ostern genaamd. De
haas werd door deze godin geheiligd vanwege diens vruchtbaarheid. En
dus wordt Pasen verbonden met de haas.

Rond 1800 werden de eerste eetba-
re haasjes gemaakt in Duitsland.
Deze bestonden uit deegwaar en
suiker. Later veranderde dat in cho-
colade. Het waren ook de Duitsers
die in de achttiende eeuw de traditie
van de paashaas naar Amerika
brachten. Pasen was toen vooral
een feest voor de kinderen die ge-
loofden dat, als ze het hele jaar
gehoorzaam waren geweest, de
paashaas een nest vol gekleurde
eieren voor hen zou achterlaten. In
Duitsland is de paashaas net zo
belangrijk als de Kerstman in de
Verenigde Staten.
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Twinset, niet moeilijk te raden dat het een interview wordt over een
kledingzaak. Op een morgen komen twee moderne jonge vrouwen in een
modieuze outfit naar mij toe gereden om over hun zaak te vertellen.
Renate en Janette zijn de eigenaressen van Twinset Fashion in Mid-
delstum. Ze huren de winkel van de fam. Zwerver, die het woongedeelte
van het pand bewoont. Renate woont in Middelstum en Janette in Ten
Post.

Onder het genot van een kop koffie
vraag ik hoe ze er toe gekomen zijn
om samen een modezaak te begin-
nen. Renate vertelt dat ze tien jaar
geleden is begonnen met Twinset
Fashion. Janette is zeven jaar gele-
den begonnen. Daarvoor hebben ze
beiden bij Ami in Uithuizermeeden
gewerkt. De beide dames hebben
er erg veel plezier in.
Hebben jullie altijd al iets met mode
gehad?
Janette heeft de modevakschool
gedaan. Ze is begonnen met wer-
ken bij Pekoso in de Ebbingestraat,
een zaak die niet meer bestaat,
maar heeft o.a. ook in de verkoop
gewerkt bij Ikea en Boonstra Meu-
belen. Renate was altijd al wel
geïnteresseerd in mode, maar was
werkzaam in de administratie.
Verkopen jullie alleen dameskle-
ding of ook heren- en kinderkle-
ding?
Met kinderkleding zijn we gestopt.
Dames kunnen voor een complete
outfit bij ons terecht, van onderkle-
ding tot en met schoenen of
laarzen. Wat de mannen-
mode betreft, verkopen wij
jonge sportieve mannen-
kleding voor alle leeftijden.
Wij proberen altijd de col-
lectie er zo mooi mogelijk
uit te laten zien. Als er ruim-
te is, snel even de rekken
aanvullen uit het magazijn,
zodat de klanten iedere
keer weer iets nieuws zien.
Welke andere artikelen verkopen
jullie?
Wij verkopen ondergoed/lingerie
van de bekende merken Ten Cate,
Triumph, Sloggi. En verder acces-
soires, zoals o.a. shawls, kettin-
gen, tassen, laarzen.
Werken jullie altijd samen in de
winkel of om de beurt?
's Maandags zijn we gesloten. Eén
à twee dagen in de week werken
we samen en de andere dagen
wisselend, in onderling overleg.
Als er feestdagen in het vooruitzicht
zijn en in drukke tijden (nieuwe
collectie) werken we beiden meer.

Bezoeken jullie voor de inkoop
beurzen of gaat alles via vertegen-
woordigers?
We bezoeken beurzen in Amster-
dam, Utrecht en Almere, maar we
kopen ook wel in via vertegen-
woordigers die dan bij de winkel
langskomen. Sommige collecties
zijn voor een vertegenwoordiger te
groot om mee te nemen en dan
gaan we naar beurzen waar show-
rooms zijn waar we kunnen uitzoe-
ken. Begin januari zijn we alweer
begonnen om de herfst- en winter-
collectie voor 2011/2012 uit te zoe-
ken. Dat is vroeg en je hoofd staat
er nog niet naar als het voorjaar en
de zomer nog moeten komen, maar
de stoffen moeten worden inge-
kocht en hierna moet de kleding
nog gemaakt worden en daar gaan
natuurlijk enkele maanden over-
heen. Kleuren en stoffen zijn drie
jaar van te voren al bekend. Veel
stoffen worden in India ingekocht.
Zijn modetrends belangrijk bij de
inkoop?

Modetrends zijn erg belangrijk bij
de inkoop. Ook de klanten willen
tegenwoordig graag de nieuwste
trends. En natuurlijk doen onze le-
veranciers hier ook graag aan mee.
Voor wat betreft de nieuwste trends
op gebied van de accessoires, die
halen wij vaak uit modebladen (of
uit de Libelle). Wij gaan dan één à
twee keer per maand naar Amster-
dam, naar het World Fashion Cen-
ter om daar accessoires in te ko-
pen. Ook hebben wij veel klanten
die bv. een feest of een bruiloft
hebben en die dan iets leuks willen.
Hiervoor gaan wij dan op zoek.

Houden jullie je aan bepaalde mer-
ken?
We kiezen merken uit die ons ge-
schikt lijken voor onze klanten. Als
een merk niet loopt, stoppen wij
met dit merk en gaan op zoek naar
een ander merk. En je moet zo nu en
dan eens wisselen. Dure merken,
zoals b.v. Gerry Weber verkopen
wij niet. Sommige merken ver-
plichten je ook om jaarlijks een
bepaald aantal af te nemen en dat
raken we dan vaak niet kwijt. Er kan
ook niet te veel van hetzelfde han-
gen, want mensen willen elkaar
niet allemaal in dezelfde trui tegen-
komen.
Zijn er jaarlijks modeshows?
In het verleden deden we dat één
keer per twee jaar. Nu pakken we
het kleinschaliger aan door mode-
presentaties in de winkel. We vra-
gen een paar vriendinnen of vaste
klanten om kleding te showen. Het
is persoonlijker en het voordeel is
dat klanten meteen iets kunnen

kopen. Klanten die niet bij
ons in de winkel kunnen
komen of niet kunnen pas-
sen, bieden wij de service
aan dat ze thuis kunnen
passen.
Hoe raken jullie na de op-
ruiming de overgebleven
kleding kwijt?
Als het twee keer in de op-
ruiming is geweest, komt
het niet weer in de winkel.

We bewaren het voor braderieën of
het gaat uiteindelijk naar een goed
doel.
Komen de klanten hoofdzakelijk
uit Middelstum en omgeving?
Wij hebben een mooie website
www.twinset-fashion.nl. Deze
maand is de site al 700 keer be-
zocht en daardoor merken we toch
wel dat de klanten overal vandaan
komen, Groningen, Assen, Eelde,
Roden, noem maar op. Mensen
zoeken een bepaald merk en dan
maakt men er een winkeluitstapje
van om even onze winkel in Mid-
delstum te bezoeken.

Is er na sluitingstijd nog werk te
doen?
De winkel moet schoongemaakt
worden, winkel en etalage opnieuw
inrichten hoort erbij. Kleding uit-
pakken, controleren en prijzen.
Administratie. Daarnaast gaan we
twee of drie keer per jaar de inrich-
ting weer iets veranderen.
Dit is wat de beide dames ook
allemaal zelf doen.
Wat is jullie eigen favoriete kle-
dingstuk?
Na enig overleg kiezen beiden voor
de spijkerbroek. Onze kledingkast
is rijk gevuld, wat het toch wel
moeilijk maakt om een favoriet kle-
dingstuk te noemen. Je kunt meer
variëren en iedere dag iets anders
dragen omdat je in de kleding zit.
Het is een soort reclame voor de
zaak.
Kleren maken de man, zeggen ze.
Klopt dat?
Ja, dat klopt, want wanneer je jezelf
goed voelt in je kleding dan zul je dat
ook uitstralen. Wij proberen men-
sen hierin een goed en eerlijk ad-
vies te geven. Als dat goed uitpakt,
komen ze stralend de paskamer uit
en dat geeft zelfvertrouwen en dus
is het gezegde waar.
Jullie hebben 1 maart het 10-jarig
bestaan gevierd. Hoe was dat?
Het was een feestelijke week met
leuke aanbiedingen, de koffie stond
klaar en voor iedere klant was er
een leuke attentie. En natuurlijk kon
men alvast de nieuwe voorjaars-
collectie bewonderen.
Tot slot een Groningse vraag. Eind
april is het Pasen. Merken jullie
iets van Poaskepronk?
We weten wat het is, maar hebben
het gevoel dat de mensen tegen-
woordig niet alleen voor Pasen nieu-
we kleding kopen, maar het hele
jaar door.
Na de dames namens t Lougnijs
bedankt te hebben, gaan ze snel
terug naar Middelstum om de op-
pas in de winkel af te lossen.

Anje van der Hoek
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Maaike
Hoi, daar ben ik weer……
Maaike, wie kent mij niet.
Mijn baasje heet Loek Nieuw.
Binnenkort is hij 70. Dat viert hij met een voorstelling In het Dorpshuis van
Stitswerd:

Vrijdag 15 april, aanvang 20.00 uur.
Regie en presentatie zijn in handen van Eric de Klerk.

Het oudste project van kunstenaar Loek Nieuw is De Biesbosch 1970. Een
op dvd overgebrachte historische dubbel-acht-film. Etsen uit 1970 in een
klankbeeld van 2011. In 1985 zwerft Loek maandenlang door Griekenland:
Een klankbeeld met Hasselblatt dia's. Imposante landschappen van Delphi
en Evitranie. Bizarre ontmoetingen met streekbewoners en herders.

Pst…..
Mijn baasje fluistert mij in, dat de volgende voorstelling over vijf jaar
plaatsvindt, als hij 75 is.

VEUJOAR

k Vuil veujoar ien mien kop,
gain moezenusten meer.
De zun stroalt smörgens weer
en ik stoa nuunjed op.

Weg mit snij- en hoagelbuien,
weg mit kòlle en regen,
weg mit winterjas en dikke truien,
weg mit vorst en glidderge wegen.

Blaauwmaiskes goan op vrijersvouten,
vlaigen aal hinneweer,
aalvot ze op zuik mouten
noar de juuste vraauwke of heer.

Lammetjes darreln weer ien t laand,
menistenwitjes,krookjes enzowathìn goan bluien.
De haile noatuur begunt te gruien
en zun krigt aal meer overhand.

Loaten wie genottern van dizze nuvere tied,
mit aal zien jonge gruin en blad.
Den veur je t waiten, is t weer aan zied
en hemmen wie t veujoar alweer had.

A.B. Ritzema
_______________________________________________________________________

Sicco L. Mansholt
Sicco Mansholt, geboren in 1908 in Ulrum, as zeun van n boer dij tegen
de tradities in socialist was.
Hai kreeg zien oplaaiden in Deventer tot tabaksplanter aan de Tropische
landbouwschool, waarkte doarnoa op n theeplantoage op Java van 1934
tot 1936.

Dou hai weerom kwam noar Ne-
derland wuir e boer in de Wieringer-
meer. Hai wuir ook siktoares van
de ploatselke ofdailen van de SDAP
(veurloper van de PvdA), en haar
aandere openboare funkties in de
Wieringermeer. Mansholt was ook
slim  aktief  in  t  verzet  tegen  de
Duutsers tiedens twijde wereld-
oorlog.
In 1945 wuir Mansholt minister van
Landbouw, Visserij en Voedsel-
voorziening, hai stelde in 1953 n
plan op veur n gemainschappelke
landbaauwmaarkt (Plan Mansholt).
Sicco nam dail aan zes regerens:

Schermerhorn-Drees in 1945; Beel
in 1946; Drees-Van Schaik in 1948,
en nog drij moal Drees: 1951, 1952
en 1956.
Hai wuir in 1958 landbaauwkom-
mesoares en twijde-veurzitter van
de Commissie van Europese Ge-
mainschoppen. Der kwam n om-
slag in zien denken deur t rapport
van de Club van Rome (dij de touk-
omst slim swaart veurstelde, be-
noam wat t milieu aanging). Mans-
holt wuir in 1972 veurzitter van de
Commissie van de Europese Ge-
mainschoppen tot aan zien pen-
sioun aan t end van 1972.
Hai was lid van hail wat advies-
groepen en adviesroaden en bleef
betrokken bie ontwikkelns in de
landbaauw, t socialisme, t milieu
en Europa. Sicco schreef artikels
veur t tiedschrift Spil en publiceer-
de in 1974 zien autobiografie 'De
crisis'.
Sicco Mansholt kwam oet tied in
1995 in Wapserveen.
t Bouk van Frank Westerman 'De
Graanrepubliek' gaait grotendaails
over Sicco Mansholt.
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Een behoorlijke tijd geleden ben ik al benaderd door t Lougnijs om een
stuk te schijven over mijn wel en wee, nu is het er dan toch van gekomen.
Ik ben 34 jaar geleden op Kooistraat 6 in Kantens geboren. Ik heb zeer
goede herinneringen aan de tijd dat we met een groep in de weekenden
bij elkaar kwamen of met zijn allen naar de 'De Rising Sun' in Middelstum
gingen. Ook voetbalde ik veel of bespraken we, weer of geen weer, de
'wereldproblemen' op een bankje achter de molen. Onlangs zag ik op de
website van Rottum weer een aantal oude Lougnijsen en ik zag zowaar
dat mijn broers toen nog wel konden scoren met voetbal.

hebben we voor een kleine honderd
families huizen kunnen bouwen die
ook geschikt waren om in te wonen
met deze handicap. Ook hebben we
veel hulpgoederen gedistribueerd.
Deze periode gaf heel veel voldoe-
ning, maar was bij tijd en wijle ook
zeker zwaar. Mijn vriendin was nog
in Nederland en ik was heel veel op
reis. Ik ben tussendoor nog een keer
door elkaar geschud door een zware
aardbeving en hoewel je er op een
gegeven moment wel mee om kunt
gaan blijft het toch lastig om die
mensen te zien in een omgeving vol
puin.
Inmiddels werk ik nu al meer dan
twee en een half jaar voor het Neder-
landse Rode Kruis in Vietnam. Ik
ben hier landenmanager voor Viet-
nam en Laos. Vietnam ontwikkelt
zich heel snel, maar heeft vaak te
kampen met natuurrampen. We
voeren hier dan vooral projecten uit
om noodhulp te verschaffen, het
ondersteunen van de wederopbouw
van vooral de inkomstenbron van de
getroffenen, wat bijna altijd land-
bouw gerelateerd is. Je kunt bijvoor-
beeld denken aan het verstrekken
van zaden en kunstmest, kleine fi-
nanciële vergoedingen of zelfs het
doneren van een koe. Laos is een
land dat economisch veel minder
ontwikkeld is. Hier hebben we voor-
al projecten om bijvoorbeeld te zor-

Koninginnemarkt zaterdag 30 april
van 10.00-13.00 uur

Op zaterdag 30 april organiseert CSCW/Feestcomité weer de traditio-
nele braderie/priegelmarkt rondom de Antoniuskerk. Wij vragen alle
kinderen die op de peuterspeelzaal en/of de basisschool zitten om zo
mooi mogelijk verkleed op de markt te verschijnen, want hiermee is een
geldprijsje te verdienen!! Meld je tussen 10.30 uur en 10.45 uur bij t
Schienvat en geef je op om mee te lopen op de catwalk!!

De show begint om 11.00 uur. Eer-
der opgeven is ook handig, dat kan
bij (juf) Esther Hovenkamp en (juf)
Janny Reiffers. Voor de oudere
jeugd (vanaf 12 jaar) en volwasse-
nen is er (bij voldoende deelname
en dat is er natuurlijk….) om 12.00
uur een wedstrijd spijkerbroekhan-
gen in t Schienvat. Wie heeft de
sterkste armen en kan het langste
aan een spijkerbroek blijven han-
gen? Je mag je opgeven tijdens de
markt, eerder opgeven mag na-
tuurlijk ook. Ook hier zijn geldprij-
zen te winnen!! Dus trommel je
vrienden en vriendinnen op en ga
de concurrentie aan! Verder zijn we
nog op zoek naar muzikanten die de
markt willen opluisteren met ge-
zellige muziek. Wanneer je bijvoor-
beeld een kwartiertje zou willen
spelen, is dat al heel erg leuk.
Natuurlijk kun je na afloop met de

pet rondgaan! Voor alle kinderen is
er verder nog een lekkere verras-
sing op de markt. Dus geef je op
voor de activiteiten en dan zorgen
we er samen voor dat het weer leuk
is in ons mooie dorp Kantens!!

Je kunt je opgeven bij:
Esther Hovenkamp
T 551242
E a.h.hovenkamp@home.nl
Janny Reiffers
T 552664
E jannyreiffers@live.nl
Of bij Rita Pool in t Schienvat.

Vóór 28 april kan iedereen zich
opgeven voor een plekje op de
(priegel)markt om zijn/haar spul-
len te verkopen. Dit kan bij markt-
meester Marten Miske,
T 552137
E m.miske@hetnet.nl

Ik wil de redactie graag complimen-
teren met de kwaliteit van t Lougnijs.
Mijn vader was jarenlang de eindre-
dacteur van t Lougnijs en daardoor
weet ik hoe ongelofelijk veel werk
het is om zo'n krant te maken. Ik ging
zelf vaak mee om de kopij naar de
drukker in Warffum te brengen en
toen ik iets ouder was heb ik de krant
jarenlang bezorgd. En veel gehoor-
de kreet onderweg was dan 'is er
nog Neis ient Loug?'

Maar goed, nu naar wat er na die tijd
gebeurd is, want daar gaat deze
rubriek over. In 2002 studeerde ik af
aan de RUG als bedrijfskundige,
maar ik had mijn interesse een beet-
je verlegd waardoor ik daarna nog
een eenjarige masterstudie in Hu-
manitarian Assistance gedaan heb,
die ik in 2004 heb afgerond. Via een
paar hulporganisaties heb ik ge-
werkt in onder andere India en Azer-
baijan, waarna ik uiteindelijk bij het
Nederlandse Rode Kruis terecht ben
gekomen.
Na eerst een jaar in het hoofdkantoor
in Den Haag te hebben gewerkt, heb
ik in 2007 in Indonesië gewerkt bij
een aantal natuurrampen. Vooral in
Yogjakarta, maar ook in West Su-
matra. Door de aardbeving in Yogja-
karta had een behoorlijk aantal
mensen een handicap gekregen en
in het project dat ik mocht leiden

gen dat er watertoevoer in een dorp
is of dat er voorlichting komt over
hygiëne. In beide landen werken we
via onze zusterorganisaties. Mijn
kantoor in Hanoi is vooral bezig met
het ondersteunen van deze projec-
ten, adviezen geven op locatie en het
werven van financiële middelen,
momenteel krijgen we die vooral
van de Europese Commissie, die
hele hoge eisen stelt aan de subsi-
dieaanvragen en de verantwoording.
Het wonen in Vietnam is een hele
mooie ervaring, het is een compleet
andere cultuur en de verschillen
binnen het land zijn groot. Ook in
mijn werk, de ene dag zit ik in een
hotel te vergaderen, terwijl ik een
dag later door de rijstvelden loop om

een dorp te bezoeken. Vooral in Laos
waren de veldbezoeken fascinerend.
Soms meer dan een halve dag in de
auto door de jungle tot we bij een
rivier komen, waar we met de boot
verder moeten en dan nog twee uur
lopen naar het dorp van bestem-
ming. De indrukken onderweg zijn
moeilijk te beschrijven. De mensen
in zo'n gebied wonen vaak nog in
houten huizen en hebben bijna geen
faciliteiten. Hun leven speelt zich
eigenlijk alleen in dat dorp af en in het
naburige marktplaatsje waar ze zo
nu en dan heen gaan om te kopen en
te verkopen. Misschien een beetje
zoals het vroeger in Nederland was.

Paul van der Laan
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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 spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefo-
nisch te consulteren.”
2/3 april
H. Meursing
Middelstum -T 0595 - 552292
9/10 april
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen -T 0595  431716
16/17 april
J.F. Perdok
Baflo -T 0595 - 422723
23/24 april
A.M. van Waes
Uithuizermeeden - T 0595  413684
25/26 april
Tandartspraktijk F.H. Bennink
Ten Boer - T 050 - 3022720
27/28 april
M.J. den Engelse-Boelkens
Ezinge - T 0594 - 622121__________________________________________________

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

Zondag 3 april
09.30 uur  ds. H.W. van Egmond,
Ten Boer
14.30 uur  ds. A.J. Balk, Delfzijl

Zondag 10 april
09.30 uur  ds. J. Oosterhuis, Winsum
14.30 uur  ds. S. Schaaij, Eelde

Zondag 17 april
11.00 uur  ds. J.Th. Rozemuller,
Oldehove
14.30 uur  ds. L.J. Joosse, Gronin-
gen

Vrijdag 22 april, Goede vrijdag
19.30 uur  leesdienst

Zondag, 24 april, Pasen
09.30 uur  ds. S. Schaaij, Eelde
14.30 uur  ds. J.H. Soepenberg,
Assen

Maandag, 25 april, 2e paasdag
10.00 uur - musical, uitgevoerd
door kinderen van de GKV, de CGK
en de PKN

Zondag 1 mei
09.30 uur  ds. S. Schaaij, Eelde
(bevestiging ambtsdragers)
16.30 uur  ds. C. van der Leest,
Groningen
____________________________________________

CHRISTELIJK GEREFORMEER-
DE KERK KANTENS

Zondag 3 april
09.30 uur  ds. P.C. de Lange
14.30 uur  ds. P.C. de Lange

Zondag 10 april
09.30 uur  ds. J. Sijtsma
14.30 uur  ds. J. Sijtsma

Zondag 17 april
09.30 uur  ds. P.C. de Lange (Voor-
bereiding H A)
14.30 uur  ds. P.C. de Lange

Vrijdag 22 april Goede Vrijdag
19.30 uur  ds. P.C. de Lange (Viering
H A)

Zondag 24 april 1e paasdag
09.30 uur  ds. P.C. de Lange
14.30 uur  ds. M. Bergsma

Maandag 25 april 2e paasdag
09.30 uur Gezamenlijke Paasmu-
sical in kerkgebouw GKV
________________________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Zondag 3 april
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
Jubileum Leni Otte, 25 jaar organist
Na de dienst koffie en thee in Salem

Zondag 10 april
10.00 uur  dhr. A.J. Fraanje, Drach-
ten

Zondag 17 april
11.00 uur  ds. M.H. Langenburg,
Middelstum

Donderdag 21 april
19.30 uur  ds. P. Lootsma, Winsum
Viering Heilig Avondmaal (Witte
Donderdag)

Vrijdag 22 april
19.30 uur  Goede Vrijdag, viering in
het koor

Zondag 24 april
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
(Pasen)
____________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 10 april
19.00 uur  dhr. A. Fraanje
Heilig avondmaal

Zondag 24 april
19.00 uur  br. Th. Huisman (Pasen)
_____________________________________

Lieve mensen
Op deze manier willen we nog eens
iedereen bedanken voor alle steun,
hulp, harten onder de riem, hartver-
sterkers en hartverwarmers, ve-
ren in de bips, maaltijden, taarten,
bloemen, kaartjes, lieve sms'jes,
en belangstelling tijdens de opna-
me van 'Help! Mijn man is klusser.'
Ook de hulp van het voetbalteam
om de opdracht op tijd af te krijgen
was fantastisch! Het is een heel
drukke tijd geweest. Ik heb wel
eens spijt gekregen - waar zijn we
aan begonnen. Maar nu is alles af
en het was de moeite waard! Sinds
12 maart hebben we er een derde
bouwvakker (of sloper, dat moet
nog blijken) bij gekregen. De
kraamtijd is dubbel zo mooi. Lieve
mensen, kom gerust eens langs.
Sinds kort hebben we ruimte ge-
noeg!

Hartelijke groeten van Bianca en
Rein; Freek, Koen en Hein.

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__________________________________________________

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: T06 - 13731172__________________________________________________

KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE
T 050-3140211__________________________________________________

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE
T 0597 - 412613__________________________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST
T0595 - 551084__________________________________________________

Nog even ter herinnering: De Kleine Klusjesdienst.

Nu we allemaal weer zo'n beetje uit onze winterslaap ontwaken en
staan te popelen om weer lekker in huis en tuin aan de slag te gaan,
dienen zich bij u misschien wel wat klusjes aan, waarbij u wat hulp
zou kunnen gebruiken. Sinds kort hebben we hiervoor, zoals de
meesten onder u al wel zullen weten, de Kleine Klussendienst in het
leven geroepen. Een groepje enthousiaste vrijwilligers is bereid een
klein klusje voor u op te knappen tegen een vergoeding van � 5,00
per uur met een minimum van � 1,00. Voor een aanvraag of
inlichtingen kunt u bellen met Charlotte Funken, T 551084.

'Barcelona'
Mirjam Bouchier open atelier
op zaterdag 16 april 2011

Mirjam Bouchier organiseert weer
een open atelierdag. Ze is bezig met
op poorten verhoogde huizen, een
kleine keramische stad in opbouw,
kleurrijk en geheimzinnig. Vanwe-
ge de lente zullen er ook vrolijke
bloemen te zien zijn. De boten zijn
verder uitgewerkt en samen met de
serie kleinere huisjes werden ze
succesvol geëxposeerd. Natuurlijk
behoren ook raku-gestookte beel-
den en fluten tot de collectie.

U bent van 11.00 tot 17.00 uur wel-

kom op 't lage eind 1, koffie en thee
staan klaar.

Mirjam Bouchier
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Kippen (3)
Wat vooraf ging: Bessie, een zevenjaaroud kipje, heeft onlangs ge-
zelschap van vier nieuwe, jonge kippen gekregen.

Iedere morgen wanneer het licht wordt komt de Mens om het luikje
open te doen. Bessie hoeft niet meer zo nodig als eerste erdoor, maar
neemt het zoals het komt. Dat betekent dat ze soms tweeds of derds
of vierds is. Vijfs is ze eigenlijk nooit. Eén nieuwe blijft altijd wat
hangen. Het lijkt wel of ze wat bang is. Bessie weet niet waarom.
Het is wel belangrijk om snel beneden te komen, want er liggen altijd
wel wat zaadjes van de dag ervoor. Komt ze te laat dan zijn ze op.
En moet ze tot aan het eind van de dag wachten voor de Mens weer
komt met nieuw zaad.
Tussendoor gooit Hij groene blaadjes of een geel rond ding. Hij staat
dan met zijn schoen bovenop het ding, zodat dat openbarst en werpt
het daarna in de ren. Dat is fijn, want dan liggen er overal stukjes en
dan hoef je niet door de harde buitenkant te pikken. Soms zijn de
ronde dingen oranje. Die zijn dan al open gemaakt. Die zijn wat bitter,
maar ook wel lekker en sappig.
De nieuwen hebben wel de vervelende gewoonte om steeds aan dat
stukje te pikken waar zij net aan wil beginnen. Kiest ze dan een ander
stukje uit dan stuiven ze daar allemaal op af. Ze zijn soms best
irritant. Eén in het bijzonder. Die lijkt iets donkerder dan de rest.
Maar ze zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Het is een andere
soort. Bessie vindt ze allemaal op elkaar lijken. Met die langere poten
kunnen ze hard rennen en dan moet je soms je vleugels gebruiken om
op tijd te zijn. Bessie maakt zich dan even heel erg groot en dan
binden ze weer in.
De rest van de dag zijn er altijd korrels. Die liggen in een bak met een
soort dakje erop. Er zitten maar vier openingen in, terwijl ze met z'n
vijven zijn. Door het gedrang valt het bakje vaak om. Dan liggen alle
korrels op de grond. Meestal onder het omgevallen bakje. En dan kun
je er helemaal niet bij. Ze moet vaak aan vroeger denken. Toen ge-
beurde zoiets nooit.
De hele dag is er water. Dat is leuk. Als ze drinkt uit het geultje komen
er belletjes en borrelt er nieuw water in het geultje. Ze hoort dan blub,
blub, blub. Ze vindt dat altijd grappig.
Tegen de avond komt de Mens met nieuw zaad. De nieuwen en zij
lopen dan opgewonden langs het gaas heen en weer. Hij opent altijd
eerst de deur van de ren en steekt Zijn Poot vol zaad naar binnen.
De eerste dagen durfden de nieuwen niet uit de Poot te pikken.
Bessie wel. Tenslotte bracht de Mens haar enkele weken geleden,
toen ze ineens alleen was, wekenlang iedere dag naar binnen en
's morgens weer naar buiten. Dan wen je aan zo'n sterke Poot.
Terwijl die andere vier stonden te kijken had zij de Poot voor zich
alleen. Nu durven ze ook, behalve die bange. Die blijft nog steeds op
een afstandje kijken. Eigenlijk is zij ook wel een beetje bang.
Vroeger zou ze dit nooit gedaan hebben. Iedere keer als ze het eerste
zaadje uit de Poot pikt gaat er een siddering door haar heen.
Dan voelt Bessie zich zo dapper.
Aan het einde van de dag gaan ze allemaal naar boven en zoeken een
plekje op de stok. De nieuwen wisselen in het begin steeds van
plaats. Dan wil die weer niet naast die zitten en dan weer die niet
naast die. En maar zeuren: mwah, mwah, mwah. Als de Mens het
luikje dicht heeft gedaan, wordt het rustiger. Morgen gaat het weer
open en begint alles weer opnieuw.

Einde

Eric de Klerk
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Agenda
Kantens
Donderdag 7 april
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Workshop schilderen

Woensdag 13 april
t Schienvat
19.30 - 22.00 uur
AED herhalingscursus

Maandag 18 april
t Schienvat
10.00 - 11.00 uur
Vervoersdienst

Dinsdag 19 april
t Schienvat
20.00  22.00 uur
Jaarvergadering uitvaartvereniging

Zaterdag 23 april
t Schienvat
13.00 uur
Paasmiddag

Maandag 25 april
t Schienvat
16.30 uur
Paasbuffet

Dinsdag 26 april
t Schienvat
20.00 uur
Jaarvergadering Advendo

Woensdag 27 april
t Schienvat
19.30 -  22.30 uur
Bridgeclub

Zaterdag 30 april
t Schienvat
Koninginnedag

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT

Maandag
09.30 - 10.30 uur
Bodyshape

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
Jeugd gym (Climax)
19.30 - 22.30 uur
Damclub

Donderdag
19.30 - 20.30 uur
Bodyshape

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

Zaterdag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie Salon open
17.00  20.00 uur
Keuken open + dagmenu
18.00 tot 20.00 uur
Kaanster Vlinthippers

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
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane

Dinsdagavond
In het dorpshuis
Dans Heartbeat.

Vrijdag 15 April
20.00 uur
Voorstelling Loek Nieuw

Weekendmenu
Rita's Eetsalon
Vrijdag 1 april
kapucijnerschotel +witlofsa-
lade
Zaterdag 2 april
Bamischotel geb. ei

Vrijdag 8 april
Geb.aard + gebakken cham-
pignons / ui /spekjes
Zaterdag 9 april
Geb. aard + ijsbergsalade +
vlees*

Vrijdag 15 april
Geb.aard + wortels + vlees
Zaterdag 16 april
Geb.aard + sperzieboontjes
+ vlees*

Vrijdag 22 april
Geb. aard + witlofsalade +
vlees*
Zaterdag 23 april
Geb.aard + stoofpotje

Vrijdag 29 april
nasischotel + Geb. ei
Zaterdag 30 april
Geb.aard. + sla of rode bieten
+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)

Rottum
Dagelijks
In de kerk van Rottum
09.00 - 17.00 uur
Expositie Eddy Wullink
Gratis toegankelijk

Zaterdag 16 april
't Lage eind 1
11.00  -17.00 uur
Open atelier Mirjam Bouchier

Uitvaartvereniging
Kantens
Algemene ledenvergadering
Op dinsdag 19 april 2011
Om 20.00 uur in t Schienvat

AGENDA
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken en

mededelingen
4. Notulen A.L.V. 20 april 2010
5. Jaarverslag
6. Financieel verslag
7. Verslag kascommissie
8. Bestuursverkiezing:

Mw. N. van der Klei
(herkiesbaar)

9. Rondvraag
10. Sluiting

______________________________________

Te koop
z.g.a.n. racefiets
(1200 km op gereden)
Gazelle Primavera
E. Kuipers
Pastorieweg 6a te Kantens
T 551245
________________________________________________

Schuurverkoop
Zaterdag 2 april hebben we een
grote schuurverkoop van rommel-
marktspullen.
Waar: Bredeweg 32 te Kantens
Tijd: 14.00 - 17.00 uur.
U bent van harte welkom.
___________________________________

Bedankt
Reumafonds bedankt regio Kan-
tens, Rottum en Stitswerd.
Opbrengst collecte: � 559.56

Jannie Knot
________________________________________

Dankbetuiging
Iedereen bedankt die op wat voor
manier dan ook met ons meege-
leefd heeft rond ons 60-jarig huwe-
lijksjubileum. Het heeft ons goed
gedaan.
Jur en Gretha Knol  Van Velzen
Pastorieweg 1 te Kantens.
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Dorry Frankruijter
Anje van der Hoek-Linstra
Eric de Klerk
Aldert Ritzema
Alette de Vries-Rennen
Gerad Werkman

Eindredactie:
Wimjan Rietdijk
_________________________________________

MEI NUMMER
UITERSTE INLEVERDATUM
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Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens
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tlougnijs@kantens.nl

De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
________________________________________

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
e 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.
_____________________________________________

De giften t/m 24 maart 2011:

L.B. te R. .................... 100,00
Damclub ......................25,00
Vrouwenraad Kantens ....25,00
Rabobank N-Groningen 100,00

Foto van de maand
Snoeien doet bloeien, maar als het rigoureus gaat, kan het resultaat alleen maar goed voor de kachel zijn. Dat
zullen de nieuwe bewoners van boerderij Venheerd ook hebben gedacht. Zij zullen de komende winter wel
doorkomen.

Fred Reiffers
___________________________________________________________________________________________________________

Vroeger Dichtbij
Verhalen van senioren werden ge-
filmd door leerlingen van de Klin-
kenborg. Sinds januari is de boven-
bouw van obs Klinkenborg uit Kan-
tens bezig geweest met het cultu-
reel erfgoedproject 'Vroeger Dicht-
bij'. Dinsdag 15 februari vonden de
filmopnames in Kantens plaats.
Ook maakten de leerlingen deze
dag animaties bij de verhalen van
de senioren.

'Vroeger Dichtbij', woorden wor-
den beelden.
'Vroeger Dichtbij' is een cultureel
erfgoedproject waarbij leerlingen
van de bovenbouw samen met
ouderen een film en tentoonstelling
hebben gemaakt over hun dorp.
Onder begeleiding van 'Stichting
TOF media, film en educatie' uit
Groningen, zijn verhalen uit de ei-
gen omgeving door de leerlingen
letterlijk in beeld gebracht. De kin-
deren hebben eerst bijzondere plek-
ken, waarbij ze een vraag hadden,
gefotografeerd. Vervolgens is het
antwoord op die vraag gezocht bij
ouderen uit de omgeving. De leer-
lingen zijn op deze manier van alles
te weten gekomen over de geschie-
denis van hun eigen omgeving. Ook

een rondleiding bij de Groninger
Archieven, waarbij ze op zoek zijn
gegaan naar aanvullend historisch
beeldmateriaal, stond op het pro-
gramma. Na een filmdag en anima-
tieworkshop zijn verschillende ver-
halen van de senioren door de kin-
deren vastgelegd. Op deze manier
zijn de kinderen via een originele
methode meer te weten gekomen
over de geschiedenis van hun ei-
gen buurt.
TOF media heeft de eindmontage
verzorgd.

Het project werd afgerond met een
expositie en de première van de

gemaakte documentaire.
Dit vond plaats op vrijdag 18 fe-
bruari om 19.00 uur in t Schienvat,
Kerkstraat 7 te Kantens. De ope-
ningshandeling werd verricht door
de wethouder van cultuur, de heer
Sienot.

'Vroeger Dichtbij' is een project van
'Stichting TOF media, film en edu-
catie' uit Groningen. Zij ontwikkelt
educatieve filmprojecten en ver-
zorgt deze binnen alle geledingen
van het onderwijs en het sociaal-
cultureel werk, maar ook buiten-
schools en in het kunstencircuit. Zij
geeft media-educatie aan zo'n 2500
deelnemers per jaar. Het doel van
'Vroeger Dichtbij' is o.a. het creëren
van respect en (her)waardering
voor de directe omgeving waar de
school staat. Daarnaast wordt een
groot belang gehecht aan de parti-
cipatie met de senioren.
'Vroeger Dichtbij' wordt in 2011 op
15 scholen in de drie noordelijke
provincies uitgevoerd en kon mede
dankzij een bijdrage van de provin-
cie Groningen uit de zgn. BEPP-
regeling en het SNS Fonds Mid-
delstum tot stand komen.

Voor meer informatie over 'Vroe-
ger  Dichtbij'  kunt  u  kijken  op
www.vroegerdichtbij.nl


