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AGENDA

'Een meisje voor dag en nacht'
Op 25 februari was het dan weer zover: de jaarlijkse uitvoering van de Kloosterspeulers zou plaatsvinden.
Op het moment dat de zaal om 19.00 uur openging, kwamen de eerste bezoekers al binnen. Onder het genot
van een kopje koffie en een paaseitje wachtten zij in spanning af wat ze te zien zouden krijgen. Stipt om 20.00
uur opende de voorzitter van de VDR de avond en kon het spektakel losbarsten. De Kloosterspeulers hadden
de lachers al snel op hun hand, bij de uitvoering van hun toneelstuk.

Het was een hilarische klucht over
moeder Nel en zoon Martin Smit,
gespeeld door Rinie Meihuizen en

Hans Knook, waarbij Martin een
verstrooide wetenschapper is, met
nergens anders belangstelling

voor dan zijn atomen.
Het wordt moeder allemaal te veel
in de huishouding en zij besluit
daarom een hulp in huis te nemen.
Diana Melkert, gespeeld door Fon-
ny Oosterhof, komt solliciteren.
Zij  heeft  al  snel  door  wat  voor
vlees ze in de kuip heeft en besluit
nicht Eefje (een wat wereldvreemd
typetje), gespeeld door Paulien
Ros, te koppelen aan Martin.
Cor, neef van Martin en gespeeld
door Mark Eisinga, heeft door wat
Diana van plan is en draagt op zijn
manier een steentje bij in de vorm
van 'zijn vriendin' Angelique, ge-
speeld door Ina Prins.
Angelique geeft Eefje een 'make
over' om op die manier de belang-
stelling van Martin te wekken, wat
ook wel lukt maar in die zin dat
Martin beseft dat hij toch het meeste
voelt voor het 'meisje voor dag en
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Advendo bereidt zich voor
op openluchtspektakel
Na twee succesvolle toneeluitvoeringen in de maanden januari/februari,
is Advendo alweer druk bezig met de volgende uitdaging voor 2012: het
openluchtspektakel bij molen 'De Grote Geert'. Advendo bestaat dit jaar
80 jaar en de vereniging wil dit jubileum vieren met een bijzonder
toneelstuk in de open lucht, geschreven door Frouwke Doornbos en
muzikaal bewerkt door Willem Knot.

Het avondvullend blijspel speelt
zich af tijdens een dorpsfeest in
Kantens in vroegere tijden, toen de
molenaar nog elke dag druk in de
weer was met het malen van graan
en de bakker nog meel haalde bij de
molen.
Het stuk begint met een gezellig
feest bij  de molen. Helaas is de
molenaar niet zo gecharmeerd van
dit feest, dat zonder zijn toestem-
ming plaatsvindt bij de molen. Als
er dan ook nog onverwachts be-
zoek komt van wel zeer vreemde
gasten, zijn de rapen helemaal gaar.
De molenaar is niet van al deze
drukte gediend en wil iedereen weg
hebben. Als er dan ook nog geld
verdwijnt en er mensen zoek ra-

ken, is de chaos compleet. Als dat
maar goed afloopt… Het stuk wordt
door 13 enthousiaste leden opge-
voerd en zit boordevol humor, mu-
ziek, tragedie, allerlei acts, liefde
en een scala aan onverwachte ge-
beurtenissen.
Het spektakel zal 's avonds plaats-
vinden op het terrein bij molen 'De
Grote Geert' en wel op vrijdag 6 juli
en zaterdag 7 juli. Schrijf deze data
alvast in je agenda, want dit bijzon-
dere openluchtspektakel wil je na-
tuurlijk niet missen!
Kijk voor meer informatie en ook
voor foto's van de afgelopen uitvoe-
ringen op www.advendokantens.nl

Toneelvereniging Advendo

nacht'. De spelers kregen een steun-
tje in de rug van Lideke Bierema als
souffleur, maar zij had een makke-
lijke avond omdat er niet gefluis-
terd hoefde te worden.

Na een daverend slotapplaus kre-
gen de spelers bloemen en konden
ze aan de verloting beginnen.
Inmiddels vulde de zaal zich met de
geuren van de traditionele gehakt-
ballen die, nadat de verloting was
afgelopen, gretig aftrek vonden.

Al met al kan toneelvereniging de
Kloosterspeulers weer terugzien
op een zeer geslaagde avond, ze-

ker als je de opmerking van een
toeschouwer 'voor 5 euro entree,
maar wel voor 50 euro plezier' hebt
gehoord.

Fonny Oosterhof en
Wimjan Rietdijk
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1. We chatte ff met…
Teun Koopmans, ik ben net 9 ge-
worden en zit in groep 5 van de
Klinkenborg.

2. Wat is je favoriete muziek?
Home van Edward Sharpe and the
Magnetic Zeros, van de Ikea recla-
me en alles van Skik.

3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden.
Waarom?
Schaatsen, want dat vind ik heel
erg leuk en ik kan het ook best goed.

4. Waar kunnen we je in het week-
end (overdag of 's avonds) tegen-
komen?
Bij Scouting Menkema in Uithuizen
en thuis of bij vrienden of familie.

5. Wat is je favoriete vakantiebe-
stemming?
Legoland in Denemarken en na-
tuurlijk de Jantje!

6. Voor wat voor gerecht kunnen
wij jou 's nachts wakker maken?
Hete bliksem of hutspot.

7. Op welke site ben jij vaak te
vinden?
Waarom? Youtube, voor Donald
Duck filmpjes en Lego.com.

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
eruit?
Dat weet ik niet.

9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
De speelweek en alle kinderactivi-
teiten op de ijsbaan en de wandel-
vierdaagse.

10. Wat zou jij in het dorp waarin
je woont willen veranderen?
Waarom? Een ijsbaan, die het hele
jaar open is en een zwembad.

11. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Met Jarno Jansens.

M³ Drie monologen voor de prijs van één
Totaal verschillend met liefde en waanzin als rode draad.
Tekst en spel: Marijke Meems. Begeleiding: Stephanie Louwrier.
Tekst en spel: Marcel van den Brand. Regie: Dorry Erkelen.
Spel: Mirjam van Ansem. Tekst: Dirk van Pelt. Regie: Robert van Laar.
In mei van dit jaar studeren zij af aan de Amsterdamse Acteursschool.
Door de vakjury van Café Theater Festival 2012 bekroond met de prijs voor
Best Geschreven Tekst

Waar: t Schienvat Kantens
Wanneer: 14 april
Aanvang: 20.00 uur
Entree:  5,00
Reserveren: M 0620839053 of  o.pool1@kpnplanet.nl

Hallo jongens en meisjes
Zaterdagmiddag 7 april willen we gaan eieren zoeken. Ben je tussen de 4
en 12 jaar oud, kom dan om 13.30 uur naar t Schienvat. Na het eieren zoeken
willen we nog een uurtje gaan knutselen. Wil je daarom een leeg plastic
flesje (0,5 l) en een tak voor erin meenemen? Dan gaan we die versieren.
De middag eindigt om 15.30 uur. Wij hebben er zin in, kom jij ook?

Namens CSCW
Regina Mosselaar
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Oproep aan hondenbezitters
Het platteland nodigt met zijn groene velden uit tot een mooie wandeling.
De wegen tussen de landerijen, wandelpaden langs akkers en weiden
met grazend vee vormen een uitgelezen gebied om een frisse neus te
halen voor wandelaars en eventueel hun trouwe viervoeter.

Voor uw huisdier is het natuurlijk het
mooist als hij vrij rond kan rennen,
maar helaas kan dat niet overal.
Honden spelen een belangrijke rol
bij het overbrengen van Neospora-
infecties onder runderen. De para-
siet Neospora geldt wereldwijd als
een belangrijke veroorzaker van
abortus onder runderen, waarbij de
vrucht in de baarmoeder wordt afge-
stoten. De hond fungeert als gast-
heer voor deze parasiet. Hij wordt er
niet ziek van, maar brengt het wel
via zijn ontlasting over op koeien.
Door het eten van gras of kuilvoer
dat vervuild is met ontlasting van
honden nestelt de parasiet zich in de
koe en veroorzaakt daardoor het
verwerpen van het ongeboren kalf-
je. Wij, als melkveehouders, vragen
bij deze dringend uw medewerking
om het besmettingsgevaar bij koeien

zoveel mogelijk te voorkomen. Dit
kan voornamelijk door uw hond aan
te lijnen en niet in de weilanden uit
te laten. Laat de hond zijn behoefte
doen in de berm van de weg of op
andere plaatsen waar rundvee er
niet mee in aanraking kan komen.
Wij danken u alvast voor uw mede-
werking.

Wat kunt u doen?
l Honden aanlijnen.
l Uitwerpselen opruimen in wei-

landen waar runderen lopen,
maar ook in weilanden waar
geen dieren lopen (gras wordt
gemaaid en als voer gebruikt in
de winter).

Hondenpoep hoort niet in koeien-
voer!

Fam. Bijsterveld

Wij nodigen u en jou uit voor een

PAAS SING-IN
op 9 april 2012 in t Schienvat in Kantens

De Good Music Choir Shine en band
treedt deze avond op

We beginnen om 19.30 uur  en het duurt ongeveer een uur
De toegang is gratis, maar er is wel een collecte voor de onkosten

WELKOM!
De gezamenlijke kerken in Kantens
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Jeu-de-boulesclub 'numéro six'
Binnenkort beginnen we met de jeu-de-boulescompetitie 2012. Ieder-
een die mee wil doen kan zich opgeven. Spelervaring is niet vereist! Wij
spelen twee tegen twee. Je speelt met een vaste partner.

De wedstrijden worden in onder-
ling overleg afgesproken. Je bent
dus niet gebonden aan bepaalde
tijden. Waarschijnlijk speel je on-
geveer 10 wedstrijden. Dat ligt aan
het aantal aanmeldingen. Graag zo
snel mogelijk (binnen een week) in
tweetallen opgeven. Vermeld daar-
bij telefoonnummers en emaila-
dres van beiden.
De competitie start vanaf begin
april. Kosten  7,50 p.p. (inclusief
twee toernooien). Het geld wordt
gebruikt voor baanonderhoud, prijs-
jes en aanschaf van noodzakelijke
attributen.
Als je een keer voor die tijd wil

oefenen neem dan contact op.
De toernooien staan gepland op
Koninginnedag en op 29 september
(het slottoernooi).

Namens de jeu-de-boules-
commissie,
Eric de Klerk

Opgeven:
T 551766
E dedaeric@hotmail.com

Mijn naam is Jeanet Kooman-Pool en ik ben gehuwd met Jan Pieter
Kooman (bekend als JP de hoefsmid). We hebben twee dochters,
Melissa en Marijke. Ik ben 34 jaar geleden geboren in Kantens op
Flabberij (het witte huisje voorbij het voetbalveld). Ik woon nu samen
met mijn gezin aan de Pastorieweg (het huis van Lanting).

Koninginnemarkt Kantens
MAANDAG 30 APRIL VAN 10.00 - 13.00 UUR

Op maandag 30 april organiseert CSCW/Feestcomité weer de traditio-
nele braderie/priegelmarkt rondom de Antoniuskerk. Voor de kinderen
is er een springkussen in de Kerkstraat en voor ieder kind is er een lekkere
verrassing op de markt. Verder gaan we dit jaar de leukste/origineelste
(priegel)stand op de markt belonen, dus wees creatief met de aankleding
van je/uw kraam(pje)! Om de dag een feestelijk tintje te geven, stellen
we het erg op prijs wanneer u de vlag uithangt! Vriendelijk verzoek:
Willen de bewoners rondom de kerk en van de Kerkstraat hun auto a.u.b.
deze dag elders parkeren? We beginnen 's ochtends rond 08.30 uur met
het klaarzetten van de spullen. Bij voorbaat dank!

Voor de jeugd (t/m 12 jaar) en
daarna voor de oudere jeugd en
volwassenen is er (bij voldoende
deelname en dat is er natuurlijk...)
na afloop van de markt een wed-

strijd 'spijkerbroekhangen' in t
Schienvat. Wie heeft de sterkste
armen en kan het langste aan een
spijkerbroek blijven hangen? Je
mag je opgeven tijdens de markt,
eerder opgeven mag natuurlijk ook.
Er zijn geldprijzen te winnen!! Dus
trommel je vrienden en vriendin-
nen op en ga de concurrentie aan…!

Verder zijn we nog op zoek naar
muzikanten die de markt willen
opluisteren met gezellige muziek.
Wanneer je bijvoorbeeld een kwar-
tiertje zou willen spelen, is dat al

heel erg leuk. Natuurlijk kun je na
afloop met de pet rondgaan...!

Je kunt je opgeven bij:
Janny Reiffers
T 552664
E jannyreiffers@live.nl
Of bij Rita Pool in t Schienvat.

Vóór 27 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.
Het zou erg leuk zijn wanneer we op
een grote deelname mogen reke-
nen!!

Namens CSCW/Feestcomité,
Janny Reiffers
____________________________________

April
Ik zie het zachtjes sneeuwen
ik hoor de spreeuwen schreeuwen
toch staan de bomen echt al in
de knop
april speelt weer zijn spelletje
dus neem ik pen en velletje
en schrijf het even op.

Toon Hermans
Uit: Dan heb je geluk

Samen met mijn moeder ben ik
beheerder van t Schienvat en eet-
salon Leutje Lanteern. Hiervoor heb
ik in de zorg gewerkt, maar ik was
toe aan een nieuwe uitdaging. Mijn
moeder runde t Schienvat al, maar
het was te veel om dat alleen te
doen (zes dagen in de week).
Toen ze aangaf dat ze wilde stop-
pen, kwam ik op het idee om het
samen te gaan doen. Deze stap had
wel tot gevolg dat er weer
geleerd moest worden. In-
middels  zijn  de  eerste
papieren met goed gevolg
gehaald. Met eten bezig
zijn, het maken van ge-
rechten, is een hobby van
me, dus voelde het direct
fijn  om in  de  keuken  te
staan. We zijn dan ook
van plan om weer gezel-
lige avonden te organise-
ren met vele gangen, voor
een betaalbare prijs.
Ik vind het fijn om met
mensen te werken en
samen kunnen we meer
dan alleen.
Soms staan er vier gene-
raties in t Schienvat: oma
Jannie, moeder Rita, ik,
Jeanet en dochter(s) Me-
lissa of Marijke.

Ik hoop u gauw eens te ontmoeten
in t Schienvat, er is altijd wat te
doen en ieder weekend kunt u ge-
zellig aanschuiven in eetsalon Leu-
tje Lanteern, daar kunt u genieten
van weekendmenu's tegen een be-
taalbare prijs.

Jeanet Kooman
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Deze keer een oud kranten-
knipsel uit de Ommelander
Courant van gymnastiekvere-
niging Climax. Wie weet nog in
welk jaar dit was? Reacties
naar tlougnijs@kantens.nl.

Gerad Werkman

Internationale expositie in Rottum
In de kerk van Rottum is van 1 maart tot en met 25 mei een expositie
te bewonderen waaraan verschillende schilders uit Duitsland (Herbert
Müller), Polen (Magdalena Januszkeiwics, Marek Kulik), Denemarken
(Michael Bredtved) en Schotland (Phoebe Dingwall) hun medewerking
hebben verleend. Het thema is het klooster. De kerk van het klooster
Scola Dei in Ihlow (Oost Friesland) was eens de grootste kloosterkerk
tussen Groningen en Bremen. Vijf jaar geleden is midden in het bos bij
Ihlow een moderne reconstructie van deze kerk gemaakt. In een onder-
grondse ruimte tussen de gemetselde fundamenten van de oude kerk is
een stilteruimte gemaakt met een presentatie over het Cisterciënzer
klooster en zijn monniken.

Op de plaats van de eenvoudige
zaalkerk van Rottum - die 5 jaar
geleden in samenwerking met het
Ihlow project is gerestaureerd-
stond ook een grote kloosterkerk.
Binnenkort zullen de resultaten van
nieuw archeologisch onderzoek
naar de omvang en de ligging van
het Benedictijner Julianaklooster
te Rottum worden gepresenteerd.

Vooruitlopend op deze presenta-
tie, en omdat het vijf jaar geleden
is dat de kerk van Rottum, mede in
het kader van Ihlow project kon
worden gerestaureerd, is de expo-
sitie Pleinair naar Rottum gehaald.
Op het kloosterterrein van Ihlow
hebben de kunstenaars uit ver-
schillende landen met elkaar sa-
mengewerkt in de open lucht. Ze
hebben zich vanuit hun eigen ge-
zichtspunt - als kunstenaar met
diens gevoeligheid voor plaatsen,
geschiedenis en verandering - met
de volgende vragen bezig gehou-
den: hoe zien wij de geschiedenis
en het heden op dit kloosterter-
rein? Hoe interpreteren wij met
onze eigen gevoelens 'de stilte
van het klooster'?

Ook het voormalige kloosterter-
rein van Rottum roept bij menig-
een vragen op over hoe het er ooit
was. De schaarse restanten van
het oude klooster, zoals de kloos-
termuur en de kloostergracht, be-
schrijvingen en afbeeldingen uit
het verleden bieden wel enige aan-

knopingspunten. Het nieuwe on-
derzoek naar de fundamenten van
de oude abdij toont aan dat de kerk
en  de  abdij  van  Rottum met  de
daarom heen gelegen gebouwen
en grachten een veel grotere om-
vang hebben gehad dan tot nog toe
werd aangenomen.
De tentoonstelling Pleinair neemt
u alvast mee vanaf een bijzondere
locatie op een reis van het heden
naar het verleden. Dagelijks gratis
geopend van 10.00- 17.30.uur.

Verdrietig moeten wij
afscheid nemen

van onze dorpsgenoot
en lid,

Otto Pakes

Wij wensen de familie
veel sterkte toe
met dit verlies.

Vereniging
Dorpsbelangen Rottum
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Ik ben Sieta Sprenger-Meindertsma en woon in Beth Chaim (Huis van
leven) aan de Stitswerderlaan 16, alweer sinds 2005. Ik ben gehuwd met
Martin en samen hebben we twee kinderen: Mirte (1987) en Ernst
(1989). Ik ben opgegroeid op een boerderij in het buurtschap Ruigezand,
bij het bekende gemaal Electra (Oldehove). Ik werk intussen al 34 jaar
in de gezondheidszorg, eerst als ziekenverzorgende en later als ver-
pleegkundige in het Martiniziekenhuis te Groningen.

Het werken in de zorg is begonnen
in het verpleeghuis Treslinghuis te
Groningen in 1977. Treslinghuis
was destijds het enige gemeente-
lijke verpleeghuis in de stad. In die
tijd kon je nog als ziekenverzorgen-
de op een ziekenhuisafdeling wer-
ken. Het was de tijd dat ik mijn man
heb leren kennen, op de afdeling
Neurologie van het toenmalige

Rooms Katholieke Ziekenhuis. Kort
daarna heb ik de opleiding tot ver-
pleegkundige gevolgd. Toen de kin-
deren werden geboren heb ik een
tijd voor 'Bureau Tijdelijk Perso-
neel' gewerkt. Je werkt dan als
oproepkracht voor het ziekenhuis.
Het voordeel is dat je dan op allerlei
verschillende afdelingen komt,
waar je weer van alles leert over
andere specialismen en zelf kunt
aangeven wanneer je wilt werken.
In 2001 heb ik een vast dienstver-
band gekregen op de gecombineer-
de afdeling Orthopedie / Neurochi-

rurgie. Ik werk drie dagen per week
en doe alle voorkomende diensten
(dag-, avond- en nachtdiensten).
Mijn dagelijkse werkzaamheden
bestaan o.a. uit patiënten opnemen
en inlichten, klaarleggen voor de
operatie, overdragen aan de opera-
tieafdeling, patiënten ophalen na de
operatie, controles doen zoals
bloeddruk meten, wondcontrole,

hoe is het met de pijn
enzovoort. Ook was
en verzorg ik patiën-
ten die het zelf niet
kunnen, loop ik visite
met de arts en deel ik
medicijnen rond. Het
is te veel om het alle-
maal te benoemen.

Mijn afdeling is een
zgn. 'leerafdeling': er
zijn altijd leerlingen op
de afdeling die een tijd
stage lopen, vanuit bij-
voorbeeld het Alfacol-
lege of het Noorder-
poort. Ik ben dus ook
leerlingbegeleider,
voer gesprekken met
hen en met de onder-
wijscoördinator. Door
de jaren heen is er

veel veranderd, zoals de ligdagen
in het ziekenhuis, oorthermome-
ters, elektronisch bloeddruk me-
ten, enzovoort. Je groeit mee in het
proces en je zorgt dat je bevoegd en
bekwaam blijft, maar hiervoor zijn
wel scholingen en trainingen no-
dig: je leert een leven lang is een
vaak gehoorde opmerking.

Bovenstaande toont aan dat het een
veelzijdig vak is. De patiënt blijft in
dit alles centraal staan, waarbij
humor en prettige collega's erg
belangrijk zijn. De werkdruk is vaak
hoog, maar het is een uitdaging om
patiënten weer tevreden naar huis
te zien gaan. Onze leidinggevende
is actief en staat open voor nieuwe
ontwikkelingen. Ze stimuleert hier-
in het team om goede kwaliteit te
waarborgen. Ik hoop nog een tijd zo
door te kunnen gaan!

Sieta Sprenger-Meindertsma

Paaseitjes actie Speelweek
De organisatie van de speelweek 2012 is alweer in volle gang. Het wordt
weer een prachtige week vol actie en avontuur! Op 4 april wordt er door
vrijwilligers in Rottum, Stitswerd en Kantens langs de deuren gegaan om
iedereen te voorzien van een goede hoeveelheid paaseitjes en walnoten
voor een mooie prijs. U kunt zoveel kopen als u wilt om er een prachtig

Oud papier
woensdagavond

25 april
M  06-23640616

paasfeest van te maken. De opbrengst
van de actie gaat naar de speelweek
die plaats zal vinden in week 35. Ho-
pelijk treffen we u thuis aan op de
avond van 4 april, tot dan!

Groeten,
de organisatie speelweek Kantens
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Beste lezers,

Met ingang van deze maand hebben we een nieuwe (tijdelijke) rubriek
in de krant.
Het leek de redactie leuk om eens nader kennis te maken met de
docenten van de OBS Klinkenborg. We beginnen deze keer met meester
Mark Berendsen en Juf Joke Bloem.
Ik wens iedereen veel leesplezier met dit item.

De redactie

Meester
Mark Berendsen
1.
WAAR BENT U GEBOREN
EN OPGEGROEID?
Ik ben geboren op 26 april 1980. Ik
ben opgegroeid in Uithuizen.

2.
WELKE OPLEIDING HEEFT U
GEVOLGD?
Ik ben begonnen op de OBS Brun-
werd te Uithuizen. Na de basis-
school  ben  ik  naar  de  mavo  in
Uithuizen gegaan. Die heb ik in vier
jaar volbracht. Na de mavo heb ik
de keuze gemaakt om het CIOS in
Heerenveen te doen, vervolgens
heb ik in vier jaar de pabo afgerond.

3.
WAT WAS UW MOTIVATIE
OM VOOR HET ONDERWIJS
TE KIEZEN?
Ik heb vrij vlot besloten om iets te
gaan doen in het onderwijs. In het
begin heb ik een keuze moeten
maken tussen leerkracht basison-
derwijs of leerkracht bewegings-
onderwijs. Uiteindelijk heb ik ge-
kozen voor leerkracht basisonder-
wijs.

4.
SINDS WANNEER WERKT U
OP DE KLINKENBORG
EN IN WELKE GROEPEN?
Ik ben begonnen op de Klinkenborg
in 2006. Ik heb vervolgens de groe-
pen 5/6 en 7/8 gedraaid.

5.
WAT IS IN HET ONDERWIJS
BELANGRIJK VOOR U?
Het allerbelangrijkste in het onder-
wijs vind ik de ontwikkeling van de
kinderen. Met ontwikkeling wil ik
zeggen, het sociale en het cognitie-
ve.

6.
MIST U IETS IN HET
HEDENDAAGSE ONDERWIJS?
Ik mis in het hedendaags onder-
wijs het begrip van hogerhand voor
de werkvloer.

7.
BENT U VERLIEFD, VERLOOFD
OF GETROUWD
EN HEEFT U KINDEREN?
Ik ben verliefd op Miriam, ik heb
een prachtige zoon, Koen.

8.
WAT ZIJN UW BUITEN-
SCHOOLSE ACTIVITEITEN
(HOBBY'S)?

In de week ben ik drie keer bezig
met de jeugd van de vv Noordpool
UFC. Ik geef twee keer in de week
training en op de zaterdag begeleid
ik ze bij de wedstrijden.

9.
HOE ZIET UW VAKANTIE
ER UIT?
Mijn vakantie zal na de geboorte
van onze zoon veranderen. We heb-
ben de vakantie altijd zo ingevuld
dat we het ene jaar gingen zonnen
en het jaar erop gingen we dan een
stad bekijken, zoals Wenen, Praag
etc. Het zal nu wat dichterbij zijn en
wat meer een gezinsvakantie.

10.
WAT IS UW BAND,
BUITEN HET ONDERWIJS,
MET HET DORP KANTENS?
Met mijn team van de C junioren
komen we hier in Kantens. De laat-
ste keer hebben we verdiend met 7-
5 gewonnen.
____________________________________

Juf Joke Bloem
1.
Waar bent u geboren en opge-
groeid?
In Uithuizen ben ik geboren en op-
gegroeid. Ook nu woon ik daar nog
steeds.

2.
Welke opleiding heeft u gevolgd?
Na de basisschool ben ik naar Het
Hogeland College in Warffum ge-
gaan in 1979. Daar heb ik de HAVO
gevolgd. Na de HAVO ben ik naar de
Rijks PABO in Groningen gegaan
(Dit heet nu Hanzehogeschool afd.
PABO). In 1989 heb ik deze opleiding
voor leerkracht basisonderwijs met
succes afgerond. Vervolgens heb ik
nog een post-HBO opleiding gedaan
voor Remedial Teacher. Deze heb ik
in 1992 afgerond.

3.
Wat was uw motivatie om voor het
onderwijs te kiezen?
Van jongs af wilde ik al het onder-
wijs in. Werken met kinderen leek
me altijd erg leuk. Daarnaast had ik
ook vele voorbeelden bij mij in de
familie, die ook het onderwijs wa-
ren in gegaan.

4.
Sinds wanneer werkt u op de Klin-
kenborg en in welke groepen?
In augustus 1991 ben ik op de Klin-
kenborg komen werken. In het eer-
ste jaar was ik parttime in de groe-
pen 3/4/5 en in de groepen 6/7/8.
(Er zaten destijds 3 groepen in 1
lokaal). In het schooljaar 1992/1993
ging ik volledig werken in de groe-
pen 1 en 2.
In de loop der jaren ben ik me
steeds meer gaan toeleggen op de
leerlingenzorg. Al in 1993 werd ik
Intern begeleider. Dit deed ik 1
middag per week en de rest van de
week stond ik voor de klas. Vanaf
2006 ben ik mij volledig gaan inzet-
ten voor de leerlingenzorg. Dit houdt
in kinderen met specifieke onder-
wijsbehoeftes helpen, maar ook
alle zorg daar omheen coördine-
ren, leerkrachten ondersteunen etc.

5.
Wat is in het onderwijs belangrijk
voor u?
Oog voor  het  kind.  Ieder  kind  is
uniek. Ik wil graag dat ieder kind
optimaal kan presteren, het naar de
zin heeft en graag naar school gaat
ongeacht wie hij/zij is.

6.
Mist u iets in het hedendaagse
onderwijs?
Het onderwijs is de laatste jaren
door bezuinigingen gedwongen om
steeds grootschaliger te worden.
De kleine dorpsschool met eigen
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directeur en team is verleden tijd.
Soms mis ik dat wel. Anderzijds
besef ik ook dat we vooruit moeten
en dat je in een groter verband ook
van elkaar kunt leren en samen-
werken.

7.
Bent u verliefd, verloofd of ge-
trouwd en heeft u kinderen?
Ik heb 2 dochters: Maartje van 17
jaar en Hanna van 14 jaar.

8.
Wat zijn uw buitenschoolse activi-
teiten (hobby's)?
Als ik tijd over heb, ben ik in de
zomer graag buiten, bijv. in de tuin,
wandelen, tennissen etc.
Verder af en toe eens uit gaan,
winkelen, bioscoopje, etentje.

9.
Hoe ziet uw vakantie er uit?
Vakantie moet vooral het gevoel
geven, dat er niets moet. Je dag zo
indelen, zoals je zelf wilt. Verder
hou ik van de Zuid-Europese landen
en ga daar ook graag heen.

10.
Wat is uw band buiten het onder-
wijs, met het dorp Kantens?
Ik woon niet in Kantens, maar in de
loop der jaren heb ik veel mensen
uit het dorp leren kennen. Daardoor
voel ik mij wel verbonden met het
dorp en de mensen die er wonen.
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w
erden alle stukken naar Drukkerij Sikkem

a ge-
bracht, die alles uittypte. Dus nu voor ons juist m

éér
w

erk, en voor Sikkem
a m

inder.'

l
W

elke rol zou t Lougnijs voor de dorpen m
oeten/

kunnen spelen?
Anje hoopt een dorpenblad te m

aken w
aarvan de

bew
oners hetgeen erin staat gebruiken, dat ze de

inform
atie eruit halen die voor hen van toepassing

is. De rest, zoals diverse rubrieken en interview
s,

m
oet gew

oon leuk en interessant zijn om
 te lezen.

Volgens Anje is het toch echt belangrijk dat vereni-
gingen blijven insturen, verslagen van activiteiten
bindt de m

ensen ook en m
oedigt ze w

ellicht aan de
volgende keer ook m

ee te doen. D
e diverse rubrie-

ken zoals Vakw
erk, De Pen, Uitgevlogen of Nij ien

t Loug hebben ook een sociale functie en het bindt
de dorpen en m

ensen onderling. Anje drukt ons nog
eens op het hart dat als er geen t Lougnijs zou
bestaan, de verenigingen alle berichten dus zelf
zouden m

oeten m
aken en verspreiden: 'M

ail uw
berichten, m

ensen en zorg ervoor dat de krant vol
w

ordt en blijft bestaan!'

l
In de afgelopen 32 jaar heeft t Lougnijs diverse

w
ijzigingen ondergaan. W

at zou er volgens jou nog
veranderd kunnen w

orden?
'Ik vind het zo w

el voldoende, het m
oet ook geen

M
argriet of Libelle w

orden.' O
ok w

il ze vooral niet
té veel advertenties in het blad. Zoals het nu is, is
er een goede balans. 'M

aar voor nieuw
e ideeën,

vernieuw
ingen m

oeten w
e als redactie altijd w

el
open blijven staan. M

aak nergens een gew
oonte of

sleur van, is altijd m
ijn m

otto gew
eest', zegt ze.

l
Dan geven w

e Anje een aantal w
oorden, w

aarop
zij kort m

ag reageren:
a.

Kantens
.........Geboorteplaats

b.
Rottum

..........Jan Boer
c.

Stitsw
erd

.......M
ooi kerkje

d.
t Lougnijs .......Dorpskrant

e.
Vrouw

enraad
..Vrijw

illigersw
erk

f.
t Schienvat ....Cultureel m

iddelpunt
g.

Toekom
st .......Gezondheid, ook voor t Lougnijs

h.
Redactie

........Gezellig
Bij het laatste voegt Anje eraan toe: 'als jullie m

e nog
niet zat zijn, ga ik nog even door' (red. Nog lang
niet!!)

l
Kies er één en w

aarom
:

a. Gronings of Nederlands
Gronings is m

ijn m
oedertaal, m

aar beheersing van
het Nederlands is ook erg belangrijk
b. Verhalen of interview

s
Verhalen kunnen in het Nederlands of G

ronings.
M

aar interview
s vind ik ook erg leuk om

 te doen
c. Kleur of zw

art-w
it

Kleur, dat is veel vrolijker. Hoew
el zw

art-w
it foto's

ook heel m
ooi kunnen zijn

d. A5 (oud) of A4 (nieuw
)

A4, dit is veel m
ooier, volw

assener en professione-
ler
e. 1980 of 2012
Qua leeftijd liever 1980, qua t Lougnijs liever 2012
f. Kunst of kitsch
Kunst, w

ant daar hou ik van. Vroeger hebben w
e veel

galeries, tentoonstellingen etc. bezocht. Zelf m
ag ik

graag handw
erken en ik ben al jaren lid van de

handw
erkclub!

l
Tot slot vragen w

e Anje hoe anders haar t
Lougnijs eruit zou zien als zij voor één keer eindre-
dacteur zou zijn.
Eindredacteur zijn? Nee, liever niet, dat laat ze liever
aan W

im
jan of Alette over. Iedere krant heeft zijn

eigen lezers en dus ook een andere inhoud. Zo m
oet

een dorpskrant inform
atief zijn en gezellig om

 te
lezen. 'De laatste jaren is de krant zo verbeterd, het
ziet er zo m

ooi uit! W
at zou ik daar nog aan kunnen

verbeteren??'

W
ij vinden het heel bijzonder om

 zo'n vrijw
illigers-

taak 32 jaar m
et plezier en uitdaging vol te houden.

Hierop voegt Anje er nog aan toe: 't Lougnijs heeft
m

ijn leven verrijkt. Vooral de laatste jaren bij de
overgang van het kleine naar het A4-form

aat, heb ik
veel geleerd van de andere redactieleden. Hartelijk
dank daarvoor.'
Nee Anje, JIJ heel hartelijk bedankt voor dit inter-
view

, m
aar ook dat je je al 32 jaar lang inzet voor t

Lougnijs. Petje af!

W
im

jan Rietdijk en Alette de Vries

dorpen én Zandew
eer en Eppenhuizen. Bij het sa-

m
enstellen van de redactie zouden ook m

ensen uit
Zandew

eer/Eppenhuizen aanw
ezig m

oeten zijn,
m

aar dat w
erd té m

assaal. Daarnaast w
as er geen

onderlinge interesse in elkaars dorpsactiviteiten.'

l
W

as er destijds een specifieke taakverdeling
binnen de redactie?
'Veel ervaring hadden de eerste redactieleden niet,
m

aar er w
as w

el een soort taakverdeling. Eindre-
dacteur Jan van der Laan verzorgde de w

eekend-
diensten, kerkdiensten en schreef 'Van de redactie'.
Tw

ee redactieleden m
aakten bij toerbeurt een inter-

view
, Hanny de Vries schreef m

aandelijks 'Van
alles w

at', er w
as een penningm

eester en een
acquisiteur voor advertenties. Ik had de taak om

 het
nieuw

s van de Vrouw
enraad, de CSCW

 en de beslui-
tenlijst van de raadsvergaderingen te verslaan.
Daarnaast w

as het afw
achten w

at er door het (le-
vendige!) verenigingsleven en de dorpelingen w

erd
ingeleverd. D

e redactievergadering bestond dan
m

et nam
e uit het lezen van de stukken, het beoor-

delen ervan en zonodig corrigeren. Dit gebeurde dan
ook m

et het w
oordenboek in het m

idden op tafel.'

l
H

et is bew
onderingsw

aardig je al 32 jaar in te
zetten voor hetzelfde doel. W

at m
otiveert je zo-

lang?
'Schrijven van interview

s en verhalen is iets w
at ik

heel graag doe. Doordat ik zo'n 20 jaar geleden
m

inder m
obiel ben geraakt, w

as het schrijven voor
onder andere t Lougnijs een m

ooie daginvulling.'
Doordat de redactie nu steeds vaker zelf de pen ter
hand neem

t, past het huidige t Lougnijs steeds beter
bij Anje. Voor haar daarom

 geen reden om
 te vertrek-

ken.

l
Noem

 eens een aantal verschillen tussen t
Lougnijs van toen (1980) en nu (2012).
'Ten eerste stond er veel m

eer G
em

eentenieuw
s in.

Daarnaast kw
am

 er m
eer kopij vanuit de verenigin-

gen. M
om

enteel w
ordt er veel professioneler verga-

derd en ook notulen gem
aakt. Vroeger w

aren w
e

m
et z'n allen een hele avond aan het corrigeren, nu

doet Paulien R
os dat voor ons. De bezorging w

erd
in het begin door Jan van der Laan m

et zijn zonen
gedaan, nu door fam

ilie M
us. De stukken w

erden
vroeger m

et de hand geschreven en door Sikkem
a

getypt. Nu w
orden (bijna) alle stukken via de com

-
puter aangeleverd (digitaal). Tenslotte w

ordt t Loug-
nijs nu verrijkt m

et m
ooie foto's.'

l
Vroeger w

erd er m
eer aangeleverd vanuit de

verenigingen. Hoe denk je dat w
e het tij w

eer
kunnen keren?
'Het zou m

ooi zijn als elke vereniging, com
m

issie,
kerk, school of instelling iem

and zou aanw
ijzen als

contactpersoon, die m
aandelijks de berichtgeving

verzorgt. Door m
ensen te benaderen iets te schrij-

ven voor t Lougnijs, hopen w
e anderen te m

otiveren
datzelfde te doen. H

elaas zie je dat de w
ereld steeds

m
eer verkilt, w

e schrijven niet graag m
eer, m

aar
com

m
uniceren liever kort en vaak door m

iddel van
sm

s of em
ail. Ook het aantal verenigingen en com

-
m

issies neem
t af, w

aardoor de stroom
 kopij ook

m
inder w

ordt natuurlijk. G
elukkig hebben w

e een
vertegenw

oordiger van alle dorpen in de redactie,
die het een en ander ziet en hoort en het bij de
redactie binnenbrengt.'

l
Is er door de intrede van de com

puter m
inder

w
erk ontstaan?

'De com
puter is een uitvinding!' Anje vindt het een

grote vooruitgang: handig, m
ooi, verbeteren gaat

sneller, beter com
m

uniceren door m
iddel van em

ails
en ook nog eens m

ilieuvriendelijk. 'Als je niet m
et

een
 com

puter  overw
eg

 kunt,  kun
 je

 niet  in
 de

redactie zitten', is dan ook haar m
ening. 'Vroeger



11

Anje van der Hoek
Er is er één jarig, hoera, hoera. Dat kun je (niet) zien m

aar dat is…
 t Lougnijs! Het is m

et dit num
m

er exact
32 jaar geleden dat het eerste exem

plaar van t Lougnijs in de bussen van de bew
oners van Kantens,

Rottum
 en Stitsw

erd viel. Voor ons reden om
 er w

at aandacht aan te besteden, m
aar hoe? Al snel

ontsprong het idee om
 'de m

oeder van t Lougnijs', Anje van der Hoek, voor deze gelegenheid te interview
en.

En w
etende dat zij daar niet om

 staat te springen, hebben w
e haar daarom

 letterlijk overvallen en verrast:
gew

apend m
et fotocam

era, pen en papier én een grote bos tulpen!

l
 Eerst m

aar eens voorstellen:
Anje is geboren aan de Pastoriew

eg 25 te Kantens
als oudste van vijf kinderen. Zij ging in Kantens naar
de lagere school, vervolgens naar de ulo in Uithuizen
en volgde daarna de kw

eekschool in Groningen. Na
haar huw

elijk m
et Bert van der H

oek is ze gestopt
m

et w
erken en heeft zich tot op heden ingezet voor

divers vrijw
illigersw

erk: CSCW
, Bibliotheek, Vrou-

w
enraad en de KW

F. En natuurlijk ook al 32 jaar als
redactielid voor t Lougnijs. In 1974 kochten Bert en
Anje het huis aan de Bredew

eg 1 te Kantens, w
aar

ze nu nog steeds w
oonachtig zijn.

l
Hoe is t Lougnijs 32 jaar geleden tot stand

gekom
en?

'Vóór t Lougnijs w
aren er een paar krantjes in

om
loop, zoals Sportief Contact en Contact, m

aar
deze krantjes hadden geen continuïteit. Vanuit de
gem

eente kw
am

 in 1980 de w
ens om

 een 'dorpen-
inform

atiekrant' te verspreiden, w
aarin o.a. het ge-

m
eentenieuw

s gebracht kon w
orden. De vraag

vanuit de gem
eente w

erd bij de Culturele Com
m

is-
sie (CSC

W
) gelegd en vanuit deze club m

ensen,
w

aaronder ik, is t Lougnijs ontstaan.'

l
W

aarom
 alleen de dorpen Kantens, Rottum

 en
Stitsw

erd?
'De gem

eente Kantens bestond in die tijd uit deze
dorpen én Zandew

eer en Eppenhuizen. Bij het sa-

l
Hoeveel eindredacteuren heb je in deze 32 jaar

'versleten'?
'Het zijn zes eindredacteuren gew

eest: Jan van der
Laan, Jan en Jolanda W

als, Frouw
ke Doornbos,

Gerad W
erkm

an en nu W
im

jan Rietdijk.' Anje is nog
even aan het tellen geslagen en heeft m

et 40 redac-
tieleden sam

engew
erkt!

l
In eerste instantie w

as je de vertegenw
oordiger

van de Vrouw
enraad in t Lougnijs. Zou je nog m

eer
w

illen schrijven?
'De Vrouw

enraad organiseert niet m
eer zoveel als

vroeger, dus ook de aankondigingen en verslagen
hierover w

orden m
inder. Daarom

 schrijf ik regel-
m

atig een interview of een stuk over iets w
at gaande

is in het dorp.' Doordat ze 20 jaar geleden m
inder

m
obiel raakte, is ze vanaf die tijd m

eer gaan schrij-
ven. Zo heeft ze afgelopen jaren m

eegedaan aan
'Schriefw

edstrieden' van de gem
eente en schrijft ze

af en toe in het G
ronings voor Toal en Taiken

(Gronings tijdschrift). Daarnaast heeft ze m
et heel

veel plezier m
eegeholpen m

et het sam
enstellen en

schrijven van het jubileum
boek van OBS Klinken-

borg. Ter gelegenheid van haar 65e verjaardag heeft
ze een aantal zelf geschreven Nederlandstalige en
Groningse stukken laten bundelen in een boekje:
'Nog nijs ien t Loug?'.

l
Vroeger w

erd er m
eer aangeleverd vanuit de
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De molen is weer draaivaardig en klaar voor het draaiseizoen 2012. Het
was voor de molenmakers nog een hele klus om een nieuw kogellager
te plaatsen in de donsbalk, voor de koningsspil. Maar met wat zelfge-
maakte hulpmiddelen en wat improvisatie is het toch gelukt om het
nieuwe lager op zijn plaats te krijgen. En dan is het tijd om even proef
te draaien, spannend of nu echt het probleem is opgelost van het
knarsend lager. Iedereen was heel stil in de molen en gelukkig het nieuwe
lager ook. Ook zou meteen de stormschade worden hersteld, maar de
winter zette in, begin februari.

Zalen verhuur/sportzaal/toneel
In t Schienvat kunt u op een comfortabele manier het nuttige met het
aangename verenigen. We helpen u graag de inwendige mens te
versterken bij uw managementoverleg, brainstormsessie, lezing of
vergadering. Hiervoor beschikken wij over enkele speciale vertrekken
waar u desgewenst afgezonderd bijeen kunt zijn.

Vergaderfaciliteiten zoals beamer en flip-over zijn aanwezig. Ook kunnen
we zorgen voor een laptop, in goed overleg is alles mogelijk. We streven
altijd naar een waardevolle, misschien beslissende, bijdrage aan uw
vergadering of lezing. Laat u eens informeren over de opties van een
opwekkende lunch / diner om bij na te tafelen.

Lunch v.a.  6,50 p.p.
Viergangen menu v.a.  17,50 p.p. (v.a. acht personen)

Contactpersoon Rita Pool
T 06-20839053

Op dinsdag zes maart waren de
molenmakers van Dunning uit
Adorp met de hoogwerker aanwe-
zig om de stormschade te herstel-
len. Nu kan de molen weer met de
kleppen dicht draaien en is hij klaar
voor het draaiseizoen. Alleen is het
nu wachten op de schilders die
weer van start gaan, om de molen
helemaal in een nieuwe verflaag te
zetten.

Op zaterdag 17 maart werd er een
cursus pellen gegeven aan mole-
naars in opleiding van molen de
Hazewind uit Gieten.
Verdere activiteiten zijn het mee-
doen op 13 en 14 april aan 48 uur

molen draaien op molen Jan Pol in
Dalen, het Nationale Molenweek-
end 12 en 13 mei, Groninger Molen-
weekend van 8 tot 10 juni, met quilt
festival en op 6 en 7 juli de opvoe-
ring van toneelvereniging Advendo
met een openluchtspel bij de molen
(informatie volgt via toneelvereni-
ging Advendo).
En verder is iedereen altijd wel-
kom, als de molen draait, voor een
rondleiding en een praatje.

De molenaar
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Nieuws van de schrijfclub
'Gewoon beginnen,' zeg ik altijd tegen de cursisten, 'niet gaan zitten
wachten op inspiratie. Als de eerste zin niet goed is, dan misschien wel
de tweede. Of de tiende.' En elke les komen ze weer met nieuwe, mooie
verhalen die we samen lezen en bespreken. Al drie jaar lang. Eerst op
initiatief van de Vrouwenraad Kantens/Zandeweer. Het is een hecht
clubje geworden. Al schrijvend leer je elkaar goed kennen. En ook weer
niet: wat is echt en wat is verzonnen? Houdt het maar op echt verzonnen.

We begonnen wekelijks met korte
schrijfopdrachten. Schrijven naar
aanleiding van muziek, een voor-
werp of een bepaalde herinnering.
Schrijven in verschillende stijlen:
maak van je tekst eens een gedicht,
een recept of een sprookje.

Er was eens een groepje, dat na de
eerste lessenreeks zó graag ver-
der wilde, dat de inkt van hun gan-
zenveer kookte van ongeduld. De
opdrachten werden groter, de tech-
nieken nader uitgediept en de ver-
halen werden beter en beter. En
toen, op een dag, kregen we het
prachtige plan om een aantal ver-
halen te bundelen. In een echt boek-
je. Of boukje, want sommigen
schrijven graag in het Grunnings.

Binnenkort, op 24 mei a.s., is het
boekje af. En dat gaan we vieren in
t Schienvat, vanaf 20.00 uur. Die
avond kunt u komen eten en drin-
ken, luisteren naar verhalen, ge-
nieten van muziek, de schrijvers
ontmoeten en natuurlijk een boekje
aanschaffen! Na drie seizoenen
hebben deze schrijvers de cursus
met groot succes afgerond.
In september beginnen we met een
nieuwe ronde. Wilt u graag mee-
doen?

Voor informatie of vragen kunt u
terecht bij:
Bianca Boxtart
M 06-28320015

Op de foto met de klok mee:
Jannie Mulder, Bianca Boxtart,
Nane van der Molen, Corrie Lens-
tra, Annie Mekel, Jannie Zwerver,
Willy Westerdijk.
Op de foto ontbreken de schrijvers
Jan Schuiling en Hinrick Klugkist.
__________________________________

Een nieuw begin
De lente maakt me blij
ik adem vol en vrij
de frisse geuren in.
Het maakt me licht in t hoofd,
het troost me en verdooft,
het geeft me nieuwe zin!

De geuren en de kleuren,
daar wil 'k me vol aan peuren
als bijen in hun sas.
Het nieuwe groen, de bomen,
de bloemen staan te dromen
op 't nieuw tapijt van gras….

De Schepper van het leven
wil deze lente geven,
een stralend nieuw begin!
Ook ik mag open bloeien,
Hij doet mijn vruchten groeien
en geeft mijn leven zin.

Joke van Sliedregt
Uit: Vruchtbaar leven

De BoodschappenPlusBus
HEBT U WEL EENS VAN DEZE DIENST GEHOORD?

Het heeft niets met de Plus-supermarkt te maken, zoals sommige
mensen denken. De BoodschappenPlusBus is een initiatief van ASWA
in Appingedam en wordt financieel mogelijk gemaakt door verschillende
gemeenten, waaronder Eemsmond. Op dit moment geeft de heer Piet
Kuiper uit Farmsum, op uitnodiging, in enkele plaatsen in onze omgeving
voorlichting over deze dienst, maar ook aan de telefoon vertelt hij er
graag over. De BoodschappenPlusBus biedt ouderen vanaf 55+ bege-
leiding en vervoer naar winkels, voorzieningen en activiteiten. U wordt
thuis opgehaald en ook weer teruggebracht. In een busje kunnen zeven
personen mee, maar voor bijna alle uitstapjes geldt een minimum
deelname van vier personen. Er zijn binnenkort drie busjes beschikbaar,
maar vol=vol. Rollators kunnen mee, maar mensen die bv. geholpen
moeten worden om naar het toilet te gaan, kunnen niet mee, want de
chauffeurs zijn geen verplegers.

Hoe kunt u weten waar de Bood-
schappenPlusBus naar toe gaat?
Bij de ASWA kan een programma-
boekje worden aangevraagd en dan
kunt u een keuze maken waaraan u
wilt deelnemen. We noemen enke-
le voorbeelden van de maand fe-
bruari. 1 februari: winkelen/ontbij-
ten bij Ikea
2 februari: Creiler Flora Flevoland
3 februari: Hand Hobby Creadagen
Assen
Winkelen bij Familia in Leer, een
visje eten in Termunten, Alida's
poppenhuismuseum Veendam en
zo staan er voor bijna de hele maand
activiteiten in. Vertrektijd en kosten
staan erbij vermeld en soms ook

wat er bij de prijs inbegrepen is,
zoals koffie of entree. Ook is het
mogelijk om een voordeelpas (
12,50) aan te vragen en gebruik te
maken van korting op de uitstapjes.
Voor alle uitstapjes geldt, dat u in
het uur voor de genoemde tijd van
huis wordt opgehaald. Bent u plot-
seling verhinderd, dan dient u dat
een dag voor vertrek aan de ASWA
door te geven.

Wilt u eens een middag of een dagje
uit, neem contact op met de ASWA
in Appingedam. Er wordt u dan een
programmaboekje toegestuurd.
T 0596-623315
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GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings  te schrieven ,

zoaans:
 riemkes, stukjes, recept, etc.

Poask
(OET DE GRUNNEGER BIEBEL)

Matthëus 28
Noa sabbat, dou zun opkwam bie t
begun van eerste dag van week,
gingen Maria oet Magdala en aan-
der Maria der op oet om noar t graf
te kieken. Rompslomps kwam der
n swoare eerdbeven. n Engel van
de Heer kwam deel tou hemel oet.
Hai ging noar t graf tou, rolde stain
vot en ging der boven op zitten. Hai
zag der oet as weerlicht en zien
klaaier wazzen net zo wit as snij.
Wachters trilden der over, zo be-
naauwd wazzen ze, en werden zo
wit as n liek. Engel zee tegen
vraauwlu: 'Wees ie mor nait baang!
Ik wait ja wel dat ie Jezus zuiken dij
aan t kruus sloagen is. Hier is e nait.
Hai is tou t levent opwekt, zo as e
zegd het. Kom mor ais kieken noar
t stee doar e legen het. En zeg mor
gaauw tegen zien leerlingen: 'Hai is
opwekt tou dood oet en gaait joe
veuroet noar Galilea tou. Doar zel ie
hom zain.' Dit haar k joe te zeggen!'

Spreuken
As Pinkster en Poaske op ain dag
vaalt.
(Nooit.)

Zai het aarms as poaskestoeten en
bainen as woagentoeten.
(Stevige vrouw.)

Hai het t zo drok as hounder veur
Poaske.
(Buitengewoon druk.)

Hai het n kop as n poaskaai.
(Dik hoofd.)

Week van de Grunneger  toal
Van 12 tot 17 maart werd de week van de Grunneger toal gehouden. Ik typ dit in het Nederlands, omdat dan
iedereen het kan lezen, ook diegene die het niet kan verstaan, praten of schrijven.

Vroeger werd in iedere huishouden
deze taal gesproken. Dat ging ge-
woon zo, opa en oma, vader en
moeder spraken Gronings en de
kinderen leerden het ook. Alleen op
school werd Nederlands gepraat.
Nu, een paar generaties verder,
verdwijnt de Groninger taal steeds
meer. Er wordt veel meer Neder-
lands gesproken, het z.g. ABN. Maar
steeds meer mensen zijn de laatste
jaren bezig met onze Groninger
taal, om het te behouden en te
promoten. Dit door middel van cur-
sussen verzorgen in het Gronings.
Ook op sommige basisscholen
wordt er aandacht aan gegeven,
om zo de Groninger taal te behou-
den. We willen dat de Groninger
taal zal blijven bestaan en door het
thuis zoveel mogelijk te spreken,
proberen we het ook kinderen te
leren. Zo werd nu al voor de derde
keer de week van de Groninger taal
gehouden. Radio Noord had deze
week ook zijn uitzendingen er aan
gewijd. Liedjesschrijvers, verha-
lenschrijvers en gedichten, alles
kwam aan bod. Ook onze zangar-
tiesten, die hun liedjes in het Gro-
nings zingen, kregen de aandacht.
Zo bezocht Olaf Vos de gemengde
lagere school in Ezinge en leerden
de kinderen in een paar uur een
nieuw Gronings versje. Echt mooi
om te horen. Op de woensdag-
avond werd er via Radio Noord een
Gronings dictee gehouden. Ieder-
een kon meedoen per email. Het
was echt een moeilijk dictee. Daar-
om zetten wij de correcte 12 zinnen
hier onder en probeer ze maar eens
te lezen. Maar de winnaar was wel
verrassend, namelijk Nane van der
Molen uit Leermens, met, volgens
mij, 12 fouten. Nane is voor twee
redactieleden wel een bekende,
omdat we samen op een cursus
'Gronings lezen en schrijven' heb-
ben gezeten. Ook is er al wel eens
een gedicht en een verhaaltje gepu-
bliceerd in het Grunninger houkje.
De week werd afgesloten op zater-
dag 17 maart in het Cascadege-
bouw, waar ook de Groninger ar-
chieven zijn gevestigd, met de dag
van de Groninger Toal. Muziek,
boekenmarkt, artiesten, korte film-
voorstellingen en kleine workshops
kon men bezoeken. En voor kinde-
ren was er een speciale puzzel-
tocht uitgezet. Dus laten we probe-
ren, met elkaar, om onze Groninger
taal te behouden door het meer

tegen elkaar te spreken, zodat onze
jeugd het op den duur ook weer
spreekt. Een heel leuk idee om er
gemakkelijk mee te beginnen: koop
het zakwoordenboek van Siemon
Reker, daar staan heel veel woor-

1. Dij oavend bleef kiekkaast dicht.

2. Hiepkonterg mieterde pa òfstandsbedainen ien voelensbak.

3. Tied zel nait meer vergraimd worden aan boer dij n vrommes zocht
of aander gaalsterge zaipegheden.

4. d'Ain dee nog nareger as d'aander, t wicht keek obsternoat mit
heur kwoadzoegerssnoet deur froaniestreperge struupgerdientjes.

5. Pa klonterde beun op en ien toezeboudel van palternaksie en
klaaieroazie von hai enter-over-twenter spultjes oet laankmanstieden.

6. Wat was t vrouger n bult gemoudelker zunder aal dij nijmoudse
elektriese digitoale meroakels, fersounshaalven mout je der wel
aan mitdoun.

7. Zitten aal doagen noar dij gallege ainoog te gloepen, krekt of der
ien hail wereld niks aans te oaventuren vaalt en dat gaait mor
toereloers deur.

8. Paardie lu hebben alderdeegs nog zo'n kiekfertuut boven sloapstee
hangen, der zol heur ais wat ontgoan veur en aleer ze onder zaail
goan.

9. Moeke holdt nait zo van dij haikeroazie, ze wordt der glad
liefzeerderg van, men kin tied ja toch nait opmuiten.

10. Mor vanoavend wordt tied vuld mit gaanzebredjen, scrabbeln,
kwietern, bomzaaiern en stap-opken.

11. Veur ainmoal wil t jonkgoud heur nog wel mantjenaaiern mit
hazzenschraberij oet ol deus, mor pa huift hom nait bunzelachteg
te moaken dat ter n keer komt.

12. Ze doun ja niks laiver as tied verknapbuzzen mit computern,
twittern en gogeln, neem mie nait kwoalek, googeln.

PRIESWINNOAR GROOT GRUNNEGER DIKTEE
De Groot Grunneger Diktee, dij holden wer ien Medioacentroale ien Stad
is wonnen deur Nane van der Meulen oet Leerms.
Nane van der Molen was n poar joar leden op Grunneger kursus van Piet
Kruizinga, hier ien t Schievat van Kannes. Haile prestoatsie van Nane!

Gedichtje van Nane:
Leven
Eerst as men oller is
wait ain hou onwis
zond weden ien toukomst is.

Aldert B Ritzema

den in, zowel in het Nederlands-
Gronings, als Gronings-Neder-
lands (ISBN 90-72938-16-X).
Hieronder het dictee.

Gerad Werkman
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Leutje Kloas
en Grode Kloas (1)
Vrouger, op legere schoul, kregen wie ien daarde en vaaierde klas les van
n meester dij hail nuver vertellen kon. Aans e vrijdoagsmirregs veur klas
zien laange koartstok pakte en n pepermuntje achter koezen drukte, din
wizzen wie: der komt weer n verhoal, en vanzulf gingen wie der recht veur
zitten. Ditmoal was t n sprookje van Andersen: Leutje Kloas en Grode
Kloas.

Veurjoar
t Wordt veurjoar, t gaait weer vrouger doagen,
snijproeksel zel ons nait meer ploagen,
Aal stroekerij dat schut al gaauw in t gruine klaid.
En t sangenblaauw mit t wit van bluiende seringen
komt kleur en fleur in t leven bringen.
n Liesterpoar dee niks as stro aandroagen,
is nou bot bandeg bezeg in de baauw,
hai metselt deur, zai mout de spesie mingen.

Adam Edens
Oet: Toal en Taiken

Rommelpotliedje
Ons Poaske, ons Poaske en dij komt aan,
wie huppeln en springen der vrolek op aan,
zet hier n stoul, zet doar n stoul,
op ieder stoul n kuzzen
en is dat kuzzen nait dik genog
din bak der n pannekouk tussen,
och vraauw, loat ons nait laanger stoan,
wie mouten ain deurtje wieder goan,
ons Poaske, ons Poaske en dij komt aan,
wie huppeln en springen der vrolek op aan.

Fré Schreiber
Oet: Groningse volksgebruiken

Ien n klaain dörpke woonden ains
twij mansmensken mit dezulfde
noam: Kloas. Mor d'aine haar vaaier
peerden en d'aander haar mor ain
peerd. Om ze onderschaaiden te
kinnen wer Kloas mit zien vaaier
peerden Grode Kloas nuimd en
d'ander mit zien aine peerd Leutje
KLoas.
d'Haile week mos Leutje Kloas
plougen veur Grode Kloas en mos
hom zien aine peerd lainen en sun-
doags mog hai de vaaier peerden
bruken van Grode Kloas.
Hai,  wat  klapte  Leutje  Kloas  mit
zien sweep over de vief peerden. t
Was ja net of ze alle vief van hom
waren.
t Kerkvolk zag Leutje Kloas zo ver-
nuverd bezeg, dat hai nog haarder
mit sweep knalde en raip: 'Hup,
vort, aal mien peerden.' 'Dat magst
doe nait zeggen,' zee Grode KLoas,
'der is mor ain peerd van die bie.'

Mor toun der weer kerkvolk veur-
bie kwam was Leutje Kloas dat
aalweer vergeten. Hup, vort, aal
mien peerden,' zee e en klapte mit
sweep.
Grode Kloas heurde dat. 'Aans doe
dat nog ainmoal zegst, din sloag ik
dien peerd zo haard op kop, dat e
dood neervaalt.' 'k Zel t eerlieks nait
weer zeggen,' zee Leutje Kloas.
Mor toun der weer kerkvolk veur-
bie kwam en dij hom vriendelk
groutten, wer e weer luchteg en t
ston ook ja zo kerelachteg om mit
vief peerden zien akker te plougen,
dat e mit sweep knalde en raip:
'Hup, vort, aal mien peerden.'
'k Zel dien peerd huppen,' zee Grode
KLoas, pakte n dikke stok en sloug
ainegste peerd van Leutje Kloas op
zien kop.
Loater meer.

A.B. Ritzema
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK VRIJ-
GEMAAKT KANTENS

Zondag 1 april
10.00 uur - ds. J.M.A. Groeneveld,
Bedum
14.30 uur - ds. L.G. Boonstra, Sloch-
teren
Vrijdag 6 april Goede Vrijdag
19.30 uur - ds. J. Klapwijk, Winsum
Zondag 8 april Pasen
09.30 uur - ds. A.J. Minnema
14.30 uur - ds. A.A.J. de Boer, Ure-
terp
Zondag 15 april
09.30 uur - ds. A.J. Minnema
16.30  uur  -  ds.  M.O.  ten  Brink,
Roodeschool
Zondag 22 april
09.30 uur - ds. A.J. Minnema
16.00 uur - ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
Zondag 29 april
Gezamenlijk koffiedrinken bij de
PKN in Salem
09.00 uur - ds. A.J. Minnema  Be-
vestiging ambtsdragers,
14.30 uur - ds. H. Venema, Onnen
Zondag 6 mei
09.30 uur - leesdienst
16.00 uur - ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
____________________________________________

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS

Zondag 1 april
09.30 uur  ds. P.C. de Lange
19.00 uur - ds. M. Bergsma, Open-
deurdienst
Vrijdag 6 april Goede vrijdag
19.30 uur - ds. P.C. de Lange, Vie-
ring H.A.
Zondag 8 april 1e paasdag
09.30 uur  ds. P.C. de Lange
14.30 uur  Leesdienst
Maandag 9 april 2e paasdag
19.30 uur Sing-in, in t Schienvat

Zondag 15 april
09.30 uur  ds. M. Bergsma
14.30 uur  Leesdienst
Zondag 22 april
09.30 uur  ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur  ds. H.J.Th. Velema
Zondag 29 april
09.30 uur- ds. P.C. de Lange
14.30 uur- Leesdienst
____________________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Zondag 1 april
11.00 uur  ds. D. de Boer, Uithuizer-
meeden k
Maandag 2 april
19.30 uur - Stille Week Vesper in
het koor
Dinsdag 3 april
19.30 uur - Stille Week Vesper in
het koor
Woensdag 4 april
19.30 uur - Stille Week Vesper in
het koor
Donderdag 5 april
19.30 uur - Stille Week Vesper in
het koor
viering Heilig Avondmaal
Vrijdag 6 april
19.30 uur - Goede Vrijdagviering in
het koor
Zaterdag 7 april
19.30 uur - paaswake in het koor
Zondag 8 april
10.00 uur  mw. J.C Prins-Pestoor
Paasgezinsdienst m.m.v. kinder-
koor 'De Regenboog' uit Bedum
o.l.v. Ukelien Reisiger
Zondag 15 april
10.00 uur  drs. S.J. Prins k
Zondag 22 april
11.00 uur  ds. G.J. Roest, Stedum k
Zondag 29 april
09.30 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
k
(na afloop koffie/thee in Salem met
gezamenlijke kerken)

k = kindernevendienst
____________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 8 april
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje
Zondag 22 april
19.00 uur  ds. A. Lagendijk
Zondag 29 april
19.00 uur  br. Th. Huisman
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Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 (  0,10 p.min)__________________________________________________

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.

31 maart/1 april
Tandartspraktijk F.H. Bennink
Ten Boer - T 050  3022720
6 april
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T0595  431716
7/8 april
Tandartsenpraktijk Loppersum
 Loppersum - T 0596  572818
10 april
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen -T 0595  431716
11 april
Tandartspraktijk De Vlijt   Bedum
T 050  3015462
12 april
J.F. Perdok
Baflo - T 0595  422723

_________________________________________________________________

Evensong project Vocaal Ensemble
Hoogeland
Vocaal Ensemble het Hoogeland is een algemeen Christelijk regiokoor
onder professionele leiding van dirigent en zanger Edwin Velvis. Een
Evensong is een liturgiegebruik in de Anglicaanse kerktraditie. Vaak
uitgevoerd in de late middag of avond. Het grootste gedeelte van de
liturgie wordt gezongen. Vocaal Ensemble het Hoogeland gaat in juni
twee keer een Evensong uitvoeren. Op zondag 3 juni om 16.00 uur in de
Adventskerk in Assen en op zaterdag 16 juni om 20.00 uur in de
Bartholomeuskerk in Stedum. Op het programma staat muziek van o.m.
de componisten Brewer, Parry en Bairstow.

14/15 april
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen -T 0595  431716
21/22 april
P. Brouwer
Uithuizen -T 0595  431642__________________________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T 050 - 3014260__________________________________________________

PSYCHOTHERAPIE EN
SUPERVISIE:
Mw. drs. J.R. Boelema. Praktijk:
Groensingel 38 te Middelstum.
Voor het maken van afspraken van
ma. t/m vr. van 08.00 - 08.15 uur.
T 06-51255926__________________________________________________

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

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613__________________________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595-551084  / M 06-14611173__________________________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084

We zijn op zoek naar enthousiaste
zangers en zangeressen van alle
stemsoorten die mee willen doen
met dit project. Dit houdt in dat er
minimaal vijf keer een repetitie wordt
bezocht en er vervolgens mee wordt
gezongen tijdens de uitvoeringen.
Aanmelden kan op de eerste twee
repetitiedata of via de mail.

De repetitiedata zijn: woensdag 18
en 25 april, 9, 16, 23 en 30 mei van
19.30-22.00 uur.
Plaats: Antoniuskerk, Kerkhofweg
2 in Kantens
Kosten:  25,00 (inclusief muziek)
Informatie en/of aanmelden:
veldmanmarjan@gmail.com
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Agenda
Rottum
1 maart  25 mei
Kerk Rottum
09.00  17.00 uur
Internationale expositie
Gratis entree

Zondag 1 en 8 april
Bernleftheater
15.00 uur
Toneelgroep Helwerd met
'Pepermunt' en 'Bejegen me heus'

Zondag 15 april
Bernleftheater
15.00 uur
Accordéon Mélancolique

Zondag 22 en  29 april
15.00 uur
Bernleftheater
Toneelgroep Helwerd met
'Pepermunt' en 'Bejegen me heus'
________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis
Koor Pavane.
__________________________________

Kantens
Dinsdag 3 april
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Workshop foto

Donderdag 5 april
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop
Docent Gerda Onnes

Zaterdag 7 april
13.30 - 15.30 uur
t Schienvat
Paasmiddag (CSCW)

Maandag 9 april (2e paasdag)
t Schienvat
12.00 uur
Paasbrunch
t Schienvat
19.30 - 20.30 uur
Sing-in (georganiseerd door de drie
gezamenlijke kerken in Kantens)

Woensdag 11 april
t Schienvat
19.30 - 21.00 uur
Herhaling cursus AED

Zaterdag 14 april
20.00 uur
t Schienvat
Theatervoorstelling
Ze bijt / Ze lacht / Ze danst
Marijke Meems, Marcel van den
Brand en Mirjam van Ansem

Maandag 16 april
t Schienvat
10.00 - 11.30 uur
Vrouwenraad vervoerdienst
19.30 - 22.00 uur
Fractievergadering Gemeente Be-
langen

Dinsdag 24 april
t Schienvat
20.00 uur
Algemene Ledenvergadering Ad-
vendo

Maandag 30 april
t Schienvat
Koninginnedag
Salon Leutje Lanteern geopend

OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK

Donderdag
19.00 - 21.30 uur

Vrijdag en Zaterdag
19.00 - 01.30 uur

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT

Maandag
09.30 - 10.30 uur
Bodyshape

Dinsdag
09.45 - 11.15 uur
Volksdansen
20.00 - 21.45 uur
Volleybal
20.00 - 22.00 uur
Tai Chi

Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugdgym (Climax)
19.30 - 20.30 uur
Body Shape
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub (één keer per twee
weken)

Donderdag
19.30  20.30 uur
Damclub

Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
20.00 - 23.00 uur
Biljartclub

Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers

Zangkoor De Kaanster Vlinthippers
oefent iedere zaterdag in t Schien-
vat. Wilt u meezingen (of even luis-
teren) kom gerust eens langs.
_______________________________________

Klaverjassen
in t Schienvat
Op verzoek van enkele mensen
willen we één keer per maand op
zaterdag een klaverjasavond orga-
niseren. Bij minimaal acht perso-
nen kan deze doorgang vinden.
Inleg  2,50 en altijd prijs!

U kunt zich aanmelden bij:
Rita Pool
M 06-20839053
M o.pool1@kpnplanet.nl
__________________________________________

Paasbrunch
in t Schienvat
Wilt U, op 2e paasdag 9 april, genie-
ten van een paasbrunch (lopend
buffet) kan dat  om 12.00 uur:

l Groentesoep
l Eiersalade
l Gevuld ei
l Zalmrolletjes
l Vele soorten brood
l Boerenomelet
l Beleg kaas/zoet beleg/

vleeswaren
l Rauwkost/fruit
l Dranken:

melk/karnemelk/chocolade/

Opgave vóór 4 april
E o.pool1@kpnplanet.nl
M 06-20839053

Per persoon  12,50
Kinderen t/m 10 jaar  7,50

Weekendmenu
Eetsalon

Leutje Lanteern

Vrijdag 6 april
Gebakken aardappelen met
spinazie en vlees*
Zaterdag 7 april
Chili con carne met brood
Vrijdag 13 april
Rijst met kip tandoori en sla
Zaterdag 14 april
Gebakken aardappelen met
prei en vlees*
Vrijdag 20 april
Macaronischotel
Zaterdag 21 april
Gebakken aardappelen met
gemengde groenten en vlees*
Vrijdag 27 april
Puree met rode kool en ha-
chee
Zaterdag 28 april
Kapucijnerschotel met witlof-
salade

I.p.v. gekookte aardappelen
kun je ook gebakken aardap-
pels nemen.

Weekendmenu's e 5,25
* Vlees naar keuze:
Gehaktbal, kippenpoot of
pangafilet
Soep e 2,00
Toetje (van de dag ) e 1,75

Met een verjaardag of zomaar
even uit kan ook in t Schienvat
Viergangen menu v.a.
e 17,50 p.p.
Voor de kinderen zijn er een
springkussen, sjoelbak en
andere spelletjes aanwezig.

Keuken ook open voor patat
en snacks.
Bestellen op T 551280
b.g.g.M 06-20839053
(ook voor afhalen)
Bestel tijdig - Op = Op
Menu's zijn onder voorbehoud.
De menu's zijn ook te zien op
www.schienvatkantens.nl

Gastdames:
Jeanet en Rita
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Voor het mei nummer uiterste
inleverdatum 13 april 2012

Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens

Per mail
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.
_____________________________________________

Oud papier
woensdagavond

25 april
M  06-23640616

Foto van de maand
En Opeens... op een grijsmistige Zondagochtend stonden ze er! In Stitswerd! Aan het eind van de Havenweg,
waar deze overgaat in de Oneindigheid van het Land van Jan. Twee reusachtig uit staal opgetrokken Aangevers;
één zacht uitnodigend voor een Zit, de ander onheilspellend en Wellicht vermanend?!
Vogels vluchtten, mollen morden, de Stilte was Verbroken...
Zo plots als ze verrezen, zo ras waren ze weer verdwenen, opgelost in de Grauwigheid van de dag waarop de
Rust langzaamaan terugkeerde...
Het is niet Onopgemerkt gebleven.
(meer informatie over deze beelden zijn in te winnen bij de maker: Bart de Vogel, Stitswerd)

Paul Moonen
___________________________________________________________________________________________

Stille Week Vespers en Pasen in Antoniuskerk
Traditiegetrouw heeft de Werkgroep Stille Week van de Protestantse gemeente Kantens-Stitswerd ook dit
jaar weer een serie Vespers voorbereid in de Stille Week, de week voor Pasen. Telkens van 19.30 - 20.00
uur wordt de Vesper (korte viering) gehouden in het koor van de Antoniuskerk. Er worden teksten gelezen
(kruiswoorden) waarin Jezus gevolgd wordt op zijn weg naar het kruis. Er wordt gezongen bij de piano en er
is ruimte voor stiltes. Op Witte Donderdag wordt de zogenaamde paascyclus ingezet met de viering van het
Heilig Avondmaal.

Goede Vrijdag wordt het lijdens-
evangelie gelezen met verschillen-
de stemmen en voor het eerst is er
op Stille Zaterdag een paaswake.
Daarin wordt de overgang van de
dood naar de opstandig gevierd en
wordt de nieuwe brandende paas-
kaars de donkere kerk binnenge-
bracht. Daarna geven de aanwezi-
gen aan elkaar het licht door met een
klein kaarsje, ontstoken aan de paas-
kaars. Op paasmorgen tenslotte
wordt er een paasontbijt georgani-
seerd in gebouw Salem en aanslui-
tend, om 10.00 uur, wordt de paas-
gezinsdienst gehouden, waaraan het
kinderkoor van de Chr. Basisschool
De Regenboog medewerking zal
verlenen. Voor deze dienst is een
orde van dienst gemaakt voor ieder-

een. Vanwege het paasfeest zullen
beide kerkklokken worden geluid.

Er wordt rekening gehouden met
veel belangstelling.


