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Wij herdenken…
De herdenkingsdagen komen met rasse schreden naderbij.
Eerst Koninginnedag. Het was de vraag of het dit jaar door zou gaan, maar
de koningin heeft een paar weken na het skiongeluk van prins Friso haar
werkzaamheden weer hervat. Zoals het lijkt gaat alles weer z'n gewone
gang, al zullen haar gedachten toch vaak bij haar zoon, schoondochter
en kleinkinderen in Londen zijn.
In Kantens kan iedereen op de traditionele koninginnemarkt, rond de
toren, een beetje rondscharrelen langs de kraampjes. We hopen op mooi
weer, dat nodigt uit om overal een praatje te maken.
Al heel snel is het dan 4 en 5 mei. Dit jaar is het thema: 'Geef de vrijheid
door.'

Iedereen wil graag vrij zijn, niet
gebonden zijn, niet onderdrukt wor-
den. In de oorlog waren mensen
niet vrij. Hoe leg je dat na 70 jaar
nog aan deze generatie uit? Het is
belangrijk, denk ik, dat oudere
mensen die de oorlog hebben mee-
gemaakt, hun oorlogservaringen
steeds weer vertellen, op scholen
bv. Kinderen vinden het heel inte-
ressant om de oorlogsverhalen te
horen, dat leeft meer dan uit boe-
ken.
Op 30 april vieren wij de verjaardag
van koningin Beatrix. Ineens vroeg
ik me af of mensen in de oorlog de
moed hadden om een verjaardag,
huwelijk of geboorte een beetje te
vieren? Zou er een borrel gedron-
ken zijn op 31 augustus, de verjaar-
dag van, toen, koningin Wilhelmina
of had niemand meer iets sterks in
huis? Maar eens even op oorlogs-
pad om informatie te verzamelen!
Een 82-jarige kennis vertelt dat ze
soms een cadeautje kreeg op haar
verjaardag. Dat hing ervan af of er
iets te koop was. Ze kreeg eens een
armbandje en een sieradendoosje.
Haar verjaardag viel in de aard-
beientijd. Haar vader was kweker
en dan kregen ze 's avonds als
traktatie een beschuit met aard-
beien. Als het er was kregen man-
nen een heldere borrel en de vrou-
wen vruchtenbowl. Direct in het
begin van de oorlog kwamen le-
vensmiddelen de een na de ander
op de bon. Op 1 juni 1940 gingen
thee en koffie op de bon, 15 juni
brood en bloem, in november eie-

ren, koek en gebak en zo ging dat
maar door. Getrouwd werd er stie-
kem even snel in het gemeente-
huis. Een bruiloft was er niet, vooral
later niet toen iedereen om acht uur
's avonds binnen moest zijn. De
moeder van mw. Trijn Bol uit de
Kooistraat maakte met verjaarda-
gen een oorlogstaart. Trijn maakt
hem nu nog wel, want haar kinde-
ren vinden de puddingtaart, zoals
ze hem nu noemen, lekker. Verder-
op vindt u het recept.
Mijn zus vertelt me met Pasen dat
onze pa bij haar geboorte in novem-
ber van het laatste oorlogsjaar een
beetje suiker en meel op de kop had
getikt en daarvan bij de bakker
speculaasje had laten bakken.
Geen beschuit met muisjes, maar
een speculaasje.
Van m'n 86-jarige tante hoor ik dat
ze aan verjaardagen helemaal niets
deden, omdat er niets te koop was.
In 1944 kwam ze als evacué met
haar ouders, broers en zusters van
de Zuid-Hollandse eilanden naar
Kantens. Ze kregen tijdelijk inwo-
ning aan de Usquerderweg 1. Ze
kwam uit een groot gezin en je was
al lang blij als je iets te eten had,
zegt ze. Zij hadden net als veel
andere mensen een varkentje in
het hok. Ze vertelt een heel verhaal
over haar broer die, toen moeder
bezig was om het geslachte varken
te verwerken, zijn vinger in een
gaatje van de vleesmolen stak. Zijn
zus gaf een draai aan de hendel en
het topje van zijn vinger was eraf.
Met broer achterop de fiets zijn ze

naar het ziekenhuis in Groningen
gereden. Nog jaren is broer Jaap
ermee geplaagd, want het bleef
voor altijd zichtbaar.
Tante leerde in Kantens haar man
(mijn oom) kennen. Bij de trouwe-
rij, direct na de oorlog was er nog
bijna niets te krijgen. Toch wou
men er een beetje leuk uitzien. Haar
aanstaande man was goed bekend
in Groningen en wist bij een kleer-
maker een roze baljurk te bemach-
tigen. Lakschoentjes leende ze van
de vrouw van dokter Klompsma uit
Middelstum en een tasje van de
vrouw van de dominee uit Kantens.
Bij mijn ouders aan de Pastorieweg
hadden ze een beetje feest in de
schuur. Jonge mensen kunnen zich
dat nu helemaal niet voorstellen
hoe het was in de oorlog, zegt ze.
Ondanks de bezetting zongen ar-
tiesten vrolijke liedjes om het opti-
misme erin te houden. Denk maar
aan: 'Als op het Leidseplein de licht-
jes weer eens branden gaan'. Op-
beurende teksten moesten de on-
derdrukking doen vergeten. 'Eens
zal de Betuwe in bloei weer staan',
ook zo'n hoopgevende tekst. De
werkelijkheid ontvluchten, lachen
om te overleven. Helaas zijn er
steeds minder mensen die ons na
zoveel jaren iets over deze tijd kun-
nen vertellen. Laten we blij zijn dat
we al 67 jaar onze verjaardag, trouw-
dag of een geboorte in vrijheid
mogen herdenken!

Anje van der Hoek
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VDK Jaarvergadering op 23 mei
Marcel Jager (Staatsbosbeheer) en Annette de Jong praten met ons over
de bezuinigingen op natuur in relatie tot het Kantster bos

De provincies en staatssecretaris Bleker (Natuur, CDA) gaan beginnen
met het uitvoeren van een grote bezuinigingsoperatie op het natuurbeleid.
(Het gaat om een bedrag van ca. 600 miljoen euro). Het natuurbeleid wordt
daarmee verder gedecentraliseerd naar de provincies. De uitvoering van
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt daarbij ook herzien. De
provincies, verenigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO), gaan daar aan
mee werken. Het een en ander houdt in, dat de ecologische hoofdstructuur
voor zover die er nu is behouden zal blijven, maar niet verder uitgebreid
zal worden, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Tot de EHS behoren
ondermeer het Lauwersmeergebied en de Oostvaardersplassen.

Naast de EHS zijn er een groot
aantal 'landschapselementen', klei-
ne natuurgebiedjes, boomsingels,
bermen en watergangen, die als
verbindingszones kunnen funge-
ren. Planten en dieren kunnen zo de
afstanden tussen de natuurgebie-
den overbruggen.

Het Kantster bos behoort ook tot
een van de vele landschapsele-
menten en is eigendom van Staats-
bosbeheer (SBB). In samenwer-
king met SBB was er om de paar
jaar een onderhoudsbeurt, waarbij
er hout gekapt werd en takken ge-
rild, om een wat natuurlijker bos te
ontwikkelen. Dit zal nu waarschijn-
lijk niet meer plaatsvinden of door
een andere eigenaar, want moge-
lijk moeten landschapselementen,
die buiten de EHS liggen, verkocht
worden.

Hoe dit nieuwe beleid er precies uit
gaat zien is echter nog niet duide-
lijk. Om tijdig geïnformeerd te wor-
den heeft het VDK Staatsbosbeheer
uitgenodigd, met name om uit te
leggen wat dit kan gaan betekenen
voor ons Kantster bos.

Voorafgaand aan de jaarvergade-
ring van het VDK op woensdag-

Oorlogstaart of Puddingtaart
Benodigdheden: een pak beschuit, custard, suiker, jam, meelkoek-
jes, melk, bessensap of dubbelfris, een ronde schaal met opstaande
rand.

Bereiding:
De ronde schaal vullen met beschuit, alle hoekjes en gaatjes goed
bedekken. Daarna giet je er of bessensap (iets zuurder) of dubbelfris
(iets zoeter) overheen, goed laten doordrenken. Dan maak je een niet
helemaal stevige pudding van custard, suiker en melk, ongeveer 75
ml., en giet de hete pudding over de geweekte beschuiten.
Vervolgens leg je over het geheel een laag meelkoekjes, ook goed
bedekken. Je laat het geheel afkoelen en als laatste doe je er een
beste laag jam overheen. In de koelkast laten opstijven. Je kunt het
serveren met eventueel slagroom.

avond 23 mei zullen dhr. Marcel
Jager, beheerder van Staatsbosbe-
heer regio Noord, en Annette de
Jong daarom het een en ander ko-
men uitleggen. Iedereen is hierbij
van harte welkom. Indien er vol-
doende interesse is kan er na af-
loop van de vergadering wellicht
besloten worden met een groep
vrijwilligers het bos te gaan onder-
houden. Natuurlijk in de hoop, dat
ons bos niet verkocht gaat worden.

Namens het bestuur van VDK
Marjolein Kromhout en Janette
Hofman
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Paasfeest in t Schienvat
Op 2e paasdag 's avonds werd er door de drie gezamenlijke kerken van
Kantens voor het eerst een Sing-in georganiseerd in t Schienvat. Dit met
medewerking van Good Music Choir Shine en band uit Assen. Met een
modern repertoire van paasliederen en opwekking werd het een muzi-
kale en swingende avond.

Zowel de opkomst (160 mensen)
als de reacties waren overweldi-
gend. Het was een mooie afsluiting
waarin het lijden en sterven en de
opstanding van Christus werden
gevierd. Onder het genot van een
kop koffie werd er nog lang nage-
praat. De commissies van de geza-
menlijke kerken kijken er naar uit

om opnieuw een dergelijke sing-in
te organiseren in t Schienvat.

Wij danken de organisatie voor de
prettige samenwerking,

Rita & Jeanet
('Samenwerken kan het dorpsleven
versterken' is hier wel op zijn plaats.)

Dauwtrappen
De ochtendstond heeft goud in de mond!
Op Hemelvaartsdag 17 mei is er een dauwtrapmorgen. Lijkt het je wat om
's morgens voor zonsopkomst een wandeling te maken in de prachtige
natuur? Vogels spotten en plantjes ontdekken, kortom: een geweldig
avontuur beleven met de boswachter van het Lauwersmeergebied, Hans
Gartner, bekend van radio en tv (o.a. Vroege vogels), dus een morgen om
naar uit te zien. Wie een verrekijker heeft: hang hem om en wie een
vogelboekje heeft: stop in je jaszak.
Aan het eind van deze prachtige natuurwandeling staat er voor iedereen
een ontbijt klaar.

Antependia
In het voorjaar van 2011 kwam
preses Martin Sprenger namens
de Protestantse gemeente bij Han-
ny de Vries met het verzoek of ze
vier handwerksters wist die ieder
een kleed (een antependium) kon-
den maken voor de blank-
houten tafel in de kerk. Han-
ny leidt al jaren een hand-
werkclub en ze vond vier vrou-
wen die bereid waren deze
taak op zich te nemen, nl.
Suzan Kristelijn, Tineke
Weesies, Giny Wibbens en
ondergetekende. Zelf nam ze,
samen met kerkelijk werker
Janny Prins, de leiding van
het project op zich. Om ons
een oordeel te kunnen vor-
men over antependia, nam ds.
Oosterdijk uit Haren op een zondag
een paar kleden mee van zijn ge-
meente. De hele zomer lieten we
het werk eerst maar eens op ons
inwerken. U zult misschien als le-
zer denken: 'Wat zijn antependia?'
De verschillende tijden van het
kerkelijk jaar worden met deze
doeken gesymboliseerd door een
bepaalde kleur en symbolen.

Groen is de 'gewone' kleur, voor
alle zondagen buiten de kerst- en
paastijd, advent en veertigdagen-
tijd. Symbool voor verwachting.
Paars wordt in het begin van het
kerkelijk jaar voor vier zondagen
gebruikt (advent) en dan opnieuw
tijdens de veertigdagentijd voor
Pasen. De kleur symboliseert de

periode van soberheid en inkeer.
Wit is de feestkleur en wordt ge-
bruikt bij de zondagen van Kerst-
mis en Pasen. Wit kan ook worden
gebruikt bij rouw. De kleur symbo-
liseert zuiverheid.
Rood is de kleur van het vuur en
wordt gebruikt met Pinksteren. Het
kan ook gebruikt worden op palm-
zondag en Goede Vrijdag. Symbool
voor de Geest.

De vier kleden in deze kleuren van
80  bij  180  cm  moesten  aan  de
voorzijde worden voorzien van bij-
belse symbolen. Hoe pak je zoiets
aan? Waar haal je de materialen
weg? Hoe kom je aan patronen? In
Zwolle is een zaak die heel veel
liturgische artikelen, kleding, stof-
fen enz. verkoopt. Twee keer is

Janny Prins met een auto vol
vrouwen naar Zwolle gere-
den. De eerste keer om alles
te bekijken, de tweede keer
om alle materialen te bestel-
len. Na het eerste bezoek
hebben we alle folders en
stalen van de stoffen beke-
ken, maar er waren geen
patronen. Zo'n zaak wil na-
tuurlijk liever dure kant-en-
klare kleden verkopen, was
de veronderstelling. In de fol-

ders stonden echter afbeeldingen
en na bestudering kwamen we tot
de volgende keuze: alfa en omega,
de doornenkroon, de pinksterduif
en de spijziging (het symbool van
brood  en  vis).  Janny  Prins  ver-
grootte de afbeeldingen op de com-
puter tot 40 bij 40 cm. We waren het
heel snel eens wie welke afbeel-
ding voor haar rekening nam.
Toen alle materialen binnen wa-

ren, moest er een begin worden
gemaakt. De ondergrond werd aan
de achterkant eerst verstevigd met
vlieseline. Het eigenlijke werk kon
beginnen. Met de applicatietech-
niek moest de afbeelding met een
dubbele gouddraad worden geap-
pliqueerd. Prachtige stoffen waren
beschikbaar, goud, zilver, maar o
zo glibberig en rafelig om te ver-
werken. Er waren startmoeilijkhe-
den, uithalen en opnieuw beginnen,
maar met knip- en plakwerk was
iedereen na enige tijd tevreden over
het resultaat.
Eind maart was iedereen klaar. De
achterkant moest er nog tegenaan
genaaid worden, maar daar kwam
geen denkwerk meer aan te pas.
De timmerlui zijn nu aan de beurt
om een kast te maken waarin de
kleden kunnen worden opgehan-
gen. De kerk wordt echter eerst
gerestaureerd en het is de bedoe-
ling dat de antependia daarna in een
speciale dienst worden gepresen-
teerd en overgedragen aan de ker-
kenraad. Nog even geduld dus!

Anje van der Hoek

Start: 05.15 uur bij de Theater-
werkplaats aan de Oosterweg 4 te
Kantens. Ontbijt na de wandeltocht.
Kosten ontbijt  4,00 p.p., vooraf te
betalen door middel van envelop in

de brievenbus.
Opgave voor 12 mei bij:
Marten Miske
Langestraat 13 Kantens
E m.miske@hetnet.nl
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Neuten schaiten
Maandagmorgen om 10.00 uur schrik ik wakker. Och heden, heb ik de
wekker niet gehoord en me verslapen? Gelukkig helpt mijn lieftallige
echtgenote me uit de boze droom en zegt me dat het tweede paasdag
is en dat we dus vrij zijn. Och ja, vanmiddag gaan we weer het aloude
traditionele 'neuten schaiten' en met de kinderen uit het dorp eieren
zoeken.

Na een uitgebreid paasontbijt gaan
we dan rond twee uur naar het
dorpshuis. Daar aangekomen zijn
de eerste kinderen met hun ouders
al aanwezig en kan het eieren zoe-
ken beginnen. In de tuin van de
familie Herweijer en langs het kerke-
pad, richting de maar, waren heel
veel chocolade paaseitjes verstopt.
De kinderen met hun emmertjes in
de hand konden gaan zoeken. Op
sommige eitjes was een nummer-
tje geplakt en die ei-
tjes waren een ca-
deautje waard. Na
een  goed  half  uur
waren alle eitjes ge-
vonden en kon ieder
zijn prijs ophalen.
Dan maar snel naar
binnen want de tem-
peratuur was nou
niet echt om over
naar huis te schrij-
ven.
Binnen lagen de twee
banen voor het 'neu-

ten schaiten' al klaar en kon er met
de kogels gegooid gaan worden.
De kinderen speelden om hun ge-
vonden paaseitjes en de ouderen
deden het om geld. Fanatiek werd
er op beide banen gespeeld en de
walnoten vlogen van tijd tot tijd door
de ruimte.
Met voor de kinderen ranja en voor
de ouderen wat sterkers werd het
een heel gezellige middag. Rond
vijf uur liep ik, over onze prachtige

wierde op het Hogeland,
weer richting ons huis.
Ik bedacht me dat het
toch een prachtige tra-
ditie is, dat 'neuten
schaiten' en dat we die
traditie in stand moeten
houden. Dus ik hoop dat
we elkaar op 1 april 2013
(en dat is geen grap)
weer zullen treffen in het
dorpshuis om te 'neuten
schaiten'.

Groet, Uw ReRo
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Als je me vroeger had gezegd, dat ik uiteindelijk met plezier voor een
groep mensen zou kunnen staan, zonder rood te worden, te stotteren of
door de grond te willen zakken, dan had ik je vierkant uitgelachen.
Verlegen als ik was, sliep ik nachtenlang niet voor mijn spreekbeurt 'het
bouwen van wolkenkrabbers' of voor een voorleesbeurt bij Duitse les.
Om altijd daarna te constateren dat het wel meeviel, ik had toch iets
kunnen haspelen over het Empire State Building en de vervelende Duitse
leraar mompelde meestal goedkeurend: 'immer gut, Frau Brennink-
maier!'

Hoe het dan toch zo is gekomen,
voert denk ik te ver voor dit stukje.
Maar jawel, ik ben docent gewor-
den. Op de Hanzehogeschool, bij
de studierichtingen Maatschappe-
lijk Werk in Dienstverlening en
Sociaal Pedagogische hulpverle-
ning (zeg maar: hulpverleners in
spe). Mijn werk varieert enorm:
soms zit ik 's ochtends als mentor
een eerstejaars studente te troos-
ten die net haar verkering heeft
uitgemaakt, om 's middags een
onderzoeksvoorstel te lezen van
een groep derdejaars en die van
commentaar te voorzien.

Een van de werkzaamheden waar
ik veel plezier aan beleef, is het
geven van trainingen in communi-
catie. Hulpverleners moeten vol-
gens ons, voordat ze allerlei andere
vaardigheden en methodieken le-
ren (manieren van hulpverlenen),
zich kunnen verplaatsen in een
ander en goed kunnen luisteren.
Met een mooi woord, empathie
kunnen tonen. Maar hoe leer je
studenten empathie aan? En is dat
sowieso wel te doen (of is het iets
wat je hebt of niet)?

Ik doe in elk geval een dappere
poging door bijvoorbeeld met stu-
denten praktijksituaties in de les na
te spelen (rollenspel) en hierop
feedback te geven. Het leuke van
het geven van trainingen commu-

nicatie is dat het nooit saai is, com-
municatie is overal. Ik heb geleerd
dat het veel leuker is om studenten
iets zelf te laten ervaren (ga elkaar
bijvoorbeeld vijf minuten lang al-
leen maar gesloten vragen stellen,
hoe  is  dat?)  dan  om  iets  uit  te
leggen.
Verder maak ik veel gebruik van de
actualiteit. Bijvoorbeeld: toen Oba-
ma een paar jaar geleden campag-
ne voerde om president te worden,
hebben we in de les over non-
verbale communicatie allerlei film-
pjes van hem bekeken en zijn non-
verbale houding geanalyseerd. Bij-
gevoegde foto heb ik van Facebook
geplukt en gebruik ik ook in de les.

Mijn werk is dus afwisselend, maar
omdat ik het ook telkens wil ver-
nieuwen en verbeteren (en mijzelf
ook, ik ben niet snel tevreden) vergt
het veel tijd en energie. En soms
lijken studenten geen zin te hebben.
En lijkt hun mobiele telefoon veel
belangrijker. En het stappen van
gisteravond. En soms heb ik een
slecht humeur of wil het gewoon
niet.
Maar als een les lukt en er 'kwartjes
vallen', de tijd voorbijvliegt en stu-
denten enthousiast de deur uitgaan,
vind ik dat ik de mooiste baan van
de wereld heb.

Kortom, dit is werk wat ik nog wel
een tijdje blijf doen! Een wens van

mij is om binnenkort een stage te
doen in het werkveld (ik ben im-
mers zelf ook maatschappelijk
werker) om te zien of mijn eigen
communicatieve vaardigheden en

empathie nog wel ok zijn. Want:
'you gotta practice what you preach'!

Marieke Brenninkmeijer
(Langestraat 14, Kantens)

Eens zal de Betuwe in bloei weer staan
Nog mooier en voller dan voorheen
Eens groeit op Walcheren weer goudgeel graan
We zullen herbouwen steen voor steen
We malen weer droog 't land dat onder water staat
Traditie zegt dat Neerlands glorie nooit ten onder gaat
Eens zal de Betuwe in bloei weer staan
En groeit op Walcheren weer goudgeel graan.

Bert van Dongen/Han Dunk
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Kaartverkoop Openluchtspektakel start op 21 mei
De spelers van toneelvereniging Advendo zijn vol enthousiasme bezig met de voorbereidingen voor het openluchttheater ter ere van het 80-jarig
bestaan van de vereniging. Op vrijdag 6 juli en zaterdag 7 juli zal dit spektakel plaats vinden op het terrein bij molen 'De Grote Geert', aanvang
19.00 uur. Bij veel belangstelling zal er op zaterdagmiddag ook nog een matineevoorstelling gegeven worden.

Het avondvullend muzikaal blijspel
is geschreven door Frouwke Doorn-
bos en muzikaal bewerkt door Wil-
lem Knot. Advendo zal u meene-
men naar vroeger tijden, waar de
bakker nog een meid had en de
molen nog als leverancier van meel
dienst deed. Twee niet al te slimme
dorpsgenoten hebben een dorps-
feest bij de molen georganiseerd
met allerlei gezellig vertier, maar
de molenaar is hier niet zo van
gediend. Als er dan ook nog zeer
ongenode gasten met allerlei frat-
sen ten tonele verschijnen, men-
sen zoek raken en een belangrijk
geldkistje verdwijnt, is de chaos
niet meer te overzien. Natuurlijk zit
het stuk boordevol nodige verwik-
kelingen, (on)beantwoorde liefdes,
tragedie en veel komische situa-
ties. Een stuk met een lach en een
traan, dat u zeker niet wilt missen!

Er doen maar liefst 13 spelers mee
aan dit bijzondere jubileumstuk:
Willem Knot, Charlotte von Hebel,

Marten Miske, Trees Vriezema,
Gerad Werkman, Janny Reiffers,
Jacob Wever, Miranda Blaauwwie-
kel, Arnold Knot, Boukje Miske,
Ilona Wever, Yasmin de Boer en
Frouwke Doornbos. Een mooie
mengeling van oudgedienden en
jong aanstormend talent!

Kaarten voor dit bijzonder evene-
ment zijn vanaf maandag 21 mei te
reserveren.
De kaarten kosten  6,00 per stuk
(incl. een welkomstdrankje met
lekkernij).

De kaarten kunnen op de gebruike-
lijke manier gereserveerd worden:
telefonisch bij Henk van Dijk, T
0595 - 552710 of via internet
(ticketservice@advendokantens.nl).
Wees er snel bij, want dit bijzonde-
re openluchttheater wilt u zeker niet
missen! Kijk voor meer informatie
op onze website:
www.advendokantens.nl

Let op:
Bestelde kaarten voor beide avon-
den moeten op vrijdag 22 juni tus-
sen 16.00 en 19.00 uur opgehaald

Ze bijt, ze lacht,
ze danst
Op 6 april jl. speelden ze nog in De
Melkweg in Amsterdam, op zater-
dag 14 april jl. stonden ze op het
toneel in t Schienvat in Kantens. Ik
heb het over een drietal einde-
jaarsstudenten van de Amster-
damse acteurschool: Marijke
Meems, Marcel van den Brand en
Mirjam van Ansem.

Zij gaven een theatervoorstelling
onder de naam M3, wat stond voor
drie monologen.

Marcel van den Brand gaf als eer-
ste zijn monoloog ten gehore, ge-
naamd 'Een verhaaltje voor het sla-
pen gaan'. Marcel vertelde een
verhaal over de prins die verliefd
was op prinses Ricula. Maar als
Ricula de prins beter zou leren
kennen, zou zij zijn geheim ontdek-
ken. Dit was een gruwelijk geheim
dat het daglicht eigenlijk niet kon
verdragen. Het verhaal eindigde in
een dramatisch spektakel.

Na Marcel kwam Mirjam met de
voorstelling 'Een vreemd paar
schoenen'. Mirjam keek 'toevallig'
op een vroege zondagmorgen door
de brievenbus van haar ex-vriend

en zag daar een vreemd paar schoe-
nen. Met de sleutel die ze nog heeft
gaat ze, ondanks zichzelf, toch naar
binnen. Vreemd? Wat is vreemd,
wie is vreemd? Ook Mirjam wor-
stelt aan het einde van haar mono-
loog met zichzelf.

Tot slot verschijnt een hele vrolij-
ke, uitbundige en dankbare Marijke
op toneel. Ze neemt ons mee met
haar gedachten, die langzaam tot
een dieptepunt komen. Toch weet
ze met behulp van muziek en dans
weer tot zichzelf te komen.
Het waren drie heel verschillende
voorstellingen, met waanzin en lief-
de als rode draad. Met een gevulde

voorste helft van t Schienvat, heb ik
een bijzondere, enerverende avond
gehad. Hoewel dit soort voorstel-
lingen niet gewoon zijn voor Kan-
tens en omstreken, mag iets derge-
lijks best vaker aangeboden wor-
den. Echt de moeite waard en dat in
eigen dorp(en)!

Alette de Vries

worden bij Henk van Dijk, Brede-
weg 18 in Kantens.

Toneelvereniging Advendo

Huiskamer
vertelfestival
Zaterdag 2 september wordt er weer
een HUISKAMER VERTELFESTI-
VAL georganiseerd in Kantens. Er
treden vertellers op, er is muziek en
op verschillende plaatsen in het
dorp stellen mensen hun huizen
open om vertellers en luisteraars te
ontvangen. Ook is er een gedich-
tenroute die gelopen kan worden;
kortom, een hele gezellige en actie-
ve middag voor mensen die van
verhalen houden.
Namens de commissie vertelfes-
tival 2012,

Anneke van de Graaf
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Electroden worden tot een diepte
van 10 cm in de grond gestoken. De
weerstand en de stroomsterkte tus-
sen de electroden geven aanwij-
zingen over de tussenliggende
structuur (bijvoorbeeld: klei, res-
pectievelijk een stenen funda-
ment). De techniek is goedkoop en
niet-invasief.
De bevindingen indiceren dat de
kerk en het klooster aanzienlijk
groter waren dan tot voor kort ge-
dacht. De resultaten worden medio
april 2012 gepubliceerd in het blad
'Groninger Kerken'. Op zaterdag-
middag 28 april a.s. zullen de be-
vindingen van het archeologisch
onderzoek en de reconstructie van
kerk en kloostergebouwen gepre-
senteerd worden.
Mw. Marijke van Beek, burge-
meester van de gemeente Eems-
mond zal de middag openen. Wil-
lem van Wijnen en Albert Grams-
bergen zullen de resultaten en de
conclusies van het onderzoek pre-
senteren, Kees van de Ploeg zal
oorsprongen van de 13e eeuwse
architectuur in het noordelijk kust-
gebied bespreken en Jos Stöver zal
ingaan op het beleid ten aanzien
van archeologisch onderzoek.
Michiel Herweijer is voorzitter van
de middag.
Aan het einde van de middag wordt
een wandeling over de wierde ge-
maakt en Willem van Wijnen zal als
inleiding daarop een reconstructie
van de plattegrond van de wierde in
de 16e eeuw toelichten aan de hand
van oud kaartmateriaal.
De middag begint om 13.30 uur in
de huidige kerk van Rottum en na
afloop van de voordrachten en de
wandeling is er gelegenheid een
glas wijn te heffen op het terrein van
het klooster.
Gezien de beperkte plaatsruimte in
de kerk en ook gezien de verwachte
belangstelling verzoeken wij u vóór
21 april te berichten of u en zo ja met
hoeveel personen u aanwezig zult
zijn:
suzanherweijer@hotmail.com of
T 0595 552801. Wij zouden u een
bijdrage van  5,00 willen vragen
voor koffie of thee in de pauze en
een exemplaar van 'Groninger Ker-
ken' met de bewuste publicatie.

Namens Willem van Wijnen
en Michiel Herweijer,

Het Benedictijnerklooster in Rottum
'Pentagon van het Noorden'*

In 2011 hebben Willen van Wijnen (Rottum) en Albert Gramsbergen
(Usquert) een archeologisch onderzoek gedaan naar het benedictijner
klooster St. Juliana in Rottum. Het onderzoek werd uitgevoerd door
middel van (elektrische) impedantiemetingen.

*de buitengrachten verliepen in een
vijfhoek met op elke hoek een bas-
tion-vormige uitbochting. De grach-
ten zijn gedeeltelijk nog aanwezig.
Albert Gramsbergen

Datum: 28 april
Tijd: 13.30  17.30 uur

Programma:
Vanaf 13.00 uur
Ontvangst met koffie of thee
13.30 - 13.35 uur
Opening door Mw. Marijke van
Beek, burgemeester van de Ge-
meente Eemsmond
Voorzitter Michiel Herweijer
13.35 - 14.00 uur
Willem van Wijnen
Elektrische weerstandsmetingen
als techniek voor het verrichten
van archeologisch onderzoek
14.00 - 14.25 uur
Albert Gramsbergen
Van meetwaarde en reisverslag tot
reconstructie
14.25 - 14.30 uur
Discussie van de onderzoeksre-
sultaten
14.30 - 14.55 uur
Kees van der Ploeg (RUG, Gronin-
gen)
Kerkbouw in Groningen in de der-
tiende eeuw: waar kwamen de idee-
ën vandaan?
14.55 - 15.00 uur
Discussie
15.00 - 15.30 uur
Koffie of thee
15.30 - 15.55 uur
Jos Stöver (Rijksdienst voor Cultu-
reel Erfgoed, Amersfoort)
Zichtbaar maken van het archeolo-
gisch erfgoed: balanceren op een
slap koord.
15.55 - 16.00 uur
Discussie
16.00 - 16.15 uur
Willem van Wijnen
De kloosterwierde van Rottum, het
'Pentagon' van het noorden
16.15 - 17.00 uur
Wandeling over de wierde.
Op de wierde zullen met paaltjes en
linten de oorspronkelijke klooster-
kerk, de kruisgang en het abtenhuis
gemarkeerd zijn.

Dorpsvereniging Rottum schenkt
vanaf vijf uur een consumptie op
het kloosterterrein (of in het dorps-
huis).
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Nieuwsbrief
ZATERDAG 25 FEBRUARI
Rond 2.00 uur vertrok ik deze dag
vanuit Kantens naar Schiphol. Na
een mooie vlucht arriveerde ik in
een wit besneeuwd Pristina, al-
waar ik om 12.30 uur in de auto
stapte naar Gjakova. De reis ging
voorspoedig en de wegen waren
goed begaanbaar, de meeste
sneeuw was alweer verdwenen. Ik
werd warm verwelkomd door de
familie. Ook de baby was er, het
gaat nu heel goed met Annemarie,
ze is kerngezond.
Na de koffie ben ik naar het zieken-
huis gegaan om een kennis te be-
zoeken die ernstig ziek was. Sa-
men met Bukarija, die alles ver-
taalde, heb ik met haar kunnen
praten en bidden. In het ziekenhuis
is niet veel veranderd en als je er
rondloopt, is het af en toe schrik-
ken. Na een typisch Kosovaarse
maaltijd en veel bijpraten met de
familie, zocht ik na een lange dag
mijn bed op voor een goede nacht-
rust.

ZONDAG 26 FEBRUARI
Die ochtend was ik vroeg uit  de
veren en na de koffie gingen we
naar een kerk in Gjakova. Hier had-
den we een gesprek met de voor-
ganger en zijn vrouw over zaken die
nodig zijn als we met een groep
zouden komen, zoals o.a. overnach-
tingsplaatsen. Hierna gingen we
naar het huis van de dochters Roza
en Bukarija. We waren uitgenodigd
voor het eten en de overnachting. Al
snel was het duidelijk dat er weinig
voedsel in huis was. De man van
Roza was zijn baantje kwijt en nu
komt alles op de schouders van
Bukarija's man neer. Ik besloot
daarom de volgende dag samen
boodschappen te gaan doen.

MAANDAG 27 FEBRUARI
Na het opstaan belde ik Ndue of hij
brood mee wilde nemen voor het
ontbijt. Die dag waren we veel van
plan. Na de koffie gingen we naar
het oude vrouwtje dat we bij onze
vorige reis hebben ontmoet. Ons
bezoek werd dankbaar ontvangen.
We brachten haar eten en ze vertel-
de  ons  van  alles,  b.v.  dat  ze  bij
hevige sneeuwval 's nachts op de
bank bij de deur lag met een tas vol
persoonlijke bezittingen. Als het dak
het zou begeven, kon zij snel vluch-

ten. Gelukkig is dit niet gebeurd,
want de buren hadden haar gehol-
pen de sneeuw te ruimen.
Na dit bezoek gingen we naar een
afspraak met de Engelse organisa-
tie Smile, die al jaren werkzaam is
in Kosovo. Ze hebben een eigen
onderkomen voor de opvang van
hulpverleners uit Engeland. Na een
goed gesprek kregen we toestem-
ming het gebouw ook als onderdak
voor medewerkers van Foundation
Roza  te  gebruiken.  De  locatie  is
geweldig en biedt eigenlijk veel
meer dan ik had gehoopt. We zijn
bezig met de voorbereidingen van
een werkreis en zoeken mensen
die interesse hebben. Binnenkort
zullen we hier meer over vertellen.
Houd dus de site in de gaten of volg
ons op twitter.
Op de terugreis stopten we bij de
markt in Gjakova. Ik verbaasde me
over de hoeveelheid fruit en groen-
ten die daar lag. De kwaliteit liet te
wensen over, maar na goed zoeken
kon je best vers fruit vinden. Hierna
gingen we naar de twee zussen.
Onderweg kochten we, als stich-
ting, een klein keukenblok, dat we
hun gaven. Een wastafeltje waar je
niet eens een pan onder de kraan
kon krijgen, was de enige plek
waar ze de afwas en schoonmaak
konden doen. Dus wastafel er af en
keukenblok ervoor. Minimaal, maar
wel een enorme verbetering. Hier-
na gingen we royaal boodschap-
pen doen en kochten we goede
winterschoenen. Na thuiskomst
dronken we eerst koffie en hadden
we contact met het thuisfront via
skype. Na de maaltijd was het heer-

lijk relaxen en tevreden slapen.

DINSDAG 28 FEBRUARI
Deze ochtend ging ik met de gehan-
dicapte dochter naar de tandarts. Ik
had begrepen dat het ging om het
reinigen van het gebit, blij zat ze
naast mij in de wachtkamer, niet
wetende wat er zou komen. Ze
kreeg als eerste een verdoving en
hierna werd een kies getrokken. Na
de eerste schrik bleek nu haar kies-
pijn te zijn verdwenen. Dus eind
goed, al goed.
Die middag zijn we op zoek ge-
weest naar gereedschap en heb-
ben we voor het gezin een ketting-
zaag en een nieuwe bijl gekocht. Na
overleg besloten we de volgende
dag, ondanks het weer, naar Alba-
nië te gaan. Bij gebrek aan stroom
zaten  we  die  avond  gezellig  bij
kaarslicht spelletjes te doen.

WOENSDAG 29 FEBRUARI
Na het ontbijt gingen we winkelen
om van alles mee te nemen naar
het gezin in Albanië. De rit er naar
toe was mooi, maar niet zonder
gevaar. Er lag veel sneeuw, waar-
door er maar één rijbaan begaan-
baar was. Redelijk snel kwamen
we bij het dorpje aan, maar we
moesten nog een behoorlijk stuk
lopen, omdat de auto echt niet ver-
der kon. Het lopen was een uitda-
ging, want met een zak meel op je
schouder zakte je soms tot je knie-
ën in de sneeuw of ging je languit.
Maar de aanhouder wint en na veel
te hebben gelachen om elkaars
gestuntel kwamen we aan. Ik was
verrast dat het dak het had gehou-
den. Bij navraag bleek het ook nog
droog te zijn in huis, dus was onze
vorige actie zeker een uitkomst
geweest. We hoorden verhalen over
het enorme pak sneeuw dat geval-
len was en hoe ze een tijd lang geen
kant meer op konden. Men is zelfs

nog 's nachts het dak op geweest
omdat het behoorlijk begon te kra-
ken onder het gewicht. Gelukkig is
alles goed gegaan en schade be-
spaard gebleven. We kregen bij
vertrek een zak maïs mee. Zonder
problemen kwamen we weer de
grens over en waren we terug in
Kosovo. Diezelfde dag hadden we
nog een afspraak met een taxi-
chauffeur  in  de  stad.  Hij  wil  de
stichting graag helpen en we heb-
ben afgesproken contact te hou-
den.
Na het avondeten werden de kof-
fers gepakt voor de terugreis op
donderdag.

DONDERDAG 1 MAART
Onderweg naar het vliegveld van
Pristina hebben we ontbeten. Na
het afscheid zet ik de knop weer
om, wetend dat Marthi in Amster-
dam op mij wacht.

Mede namens de gezinnen in Kos-
ovo en in Albanië, wil ik iedereen
bedanken die ons helpt. Na exact
een jaar zien we groei en verbete-
ring in het gezin dat wij helpen.
Maar ook in de andere vijf gezinnen
waar wij eerste hulp bieden. Wij
willen met name wezen en wedu-
wen helpen aan een zorgeloze toe-
komst. Met uw onmisbare hulp
zien wij het komende jaar met ver-
trouwen tegemoet en hopen ons
werk verder uit te bouwen en de
stijgende lijn voort te zetten.
Over een reis met vrijwilligers naar
Kosovo zullen wij u via de site en
twitter op de hoogte houden. De
komende tijd zullen wij met een
groep het voorwerk doen.

Faleminderit shum
(vriendelijk dank)

Foundation Roza
René en Marthi Zuidema

Extra bericht
Even een kort verslag van de foun-
dation. Gisteren, zaterdag 31 maart
2012, is er bij twee huizen eten
gebracht. Ook in Kosovo is Pasen
een belangrijk feest, waarbij je fa-
milie uitnodigt. We wilden deze
mensen helpen door boodschappen
te brengen en dat is goed gelukt.
Onze 'thuisbasis' heeft een auto ge-
huurd, boodschappen gedaan en
deze gebracht. Super! Namens deze
mensen heel hartelijk bedankt.

Ook namens foundation Roza,
bedankt voor uw steun!
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Molenaar Kantens doet mee aan
24 uurs draaimarathon in Dalen
Als molenaar van koren- en pelmolen De Grote Geert had ik mij in januari
al opgegeven voor een te houden draaimarathon in Dalen. Als ludieke
opening van het landelijke museumweekend. Gewoon om dit een keer
mee te maken en daarbij een ervaring rijker om het zelf een keer te
kunnen organiseren.

Op vrijdagmiddag 13 april komen
we ieder voor ieder aan in Dalen.
Als eerste, om kwart over vier, kom
ik aan bij de molen. Molenaar Ri-
cardo verwelkomt mij met open
armen en vindt het geweldig dat ik
mee doe. Molenaar Marijn uit Wil-
lemstad volgt als tweede, Jelmer
uit Den Haag komt iets later en heeft
veel hinder gehad van files, Ricar-
do was al aanwezig omdat hij de
molenaar is van de Jan Pol. Als
laatste komt Andries uit Oude Pe-
kela, gebracht door zijn vader (mo-
lenaar in opleiding).
Als we allemaal aanwezig zijn gaan
we eerst samen koffiedrinken en
even een voorstelrondje doen. Al
gauw is het lachen, omdat we he-
lemaal geen vreemden voor elkaar
zijn, door bezoek bij mij op De Grote
Geert, mijn bezoek aan andere
molens, landelijke molenbijeen-
komsten of via molenprikbord. Dus
de sfeer zit er al gauw in. Maar
precies om zeven uur hadden wij
vrijdagavond de molen draaiend,
onder luid applaus van het mu-
seumbestuur van de molen Jan
Pol. Door de voorzitster van het
molenmuseum wordt ons veel suc-
ces toegewenst. Dit molenmuseum
laat echt de geschiedenis zien van
de omgeving van Dalen van vroe-
ger. Het museum is fraai ingericht
en zeker een bezichtiging waard.
Voor de draaimarathon hadden we
al lang contact met elkaar gehad en
iedereen zou iets meenemen aan
eten en drinken. Dus we zijn niets
te kort gekomen, soep, gehaktbal-
len, chips, kaas en worst.  En te
weinig slaap. 's Morgens met el-
kaar een heerlijk ontbijt onder in de
molen, terwijl de molen met ge-
noeg wind doordraaide. Het hoort
er allemaal bij tijdens deze molen
draaimarathon. Op de zaterdag
kwamen heel veel mensen kijken,
want Dalen is echt toeristisch. Op

zaterdagmiddag vond onder in de
molen de opening plaats van een
expositie van familie stamboom-
onderzoek. Ongeveer 40 bezoekers
werden door het museumbestuur
verwelkomd. Deze activiteit liep
tegen vijf uur af. Wij draaiden daar-
na dus nog twee uurtjes door. Maar
dan komt er een afscheidsmoment,
er is een tijd van komen en er is een
tijd van gaan. 24 uur samen draaien,
werken met de molen en lol! Maar
we hebben het gered: 24 uur mara-
thondraaien!

De molenaar
___________________________________

Collecte opbrengst
De ZOA- collecte gehouden in Kan-
tens, Stitswerd en Rottum heeft
het mooie bedrag van  350,34
opgebracht.

Gevers, namens de vluchteling,
hartelijk bedankt!
Mocht u de collectant gemist heb-
ben: het gironummer van ZOA is
550 t.n.v. ZOA Apeldoorn.

Greet Doornbos
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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.

Leutje Kloas en Grode Kloas(2)
Peerd vil dood neer. 'Nou heb ik haildaal gain peerd meer,' reerde Leutje
Kloas. Mor doarnoa vilde hai t daaier, lait de hoed goud dreugen ien wiend,
en stopte dij toun ien n zak. Hai gooide zak over zien scholder en ging noar
Stad tou om de hoed doar te verkopen.

Pad was laank en laip deur n groot,
donker bos. Der kwam swoar weer
opzetten en hai roakte haildaal ver-
biesterd. Pas tegen de oavend
kwam e weer bie n weg oet, woar
n grode boerderij aan ston.
De loeken waren dicht, mor der
scheen  wat  licht  boven  deur  de
kieren. Leutje Kloas klopte aan op
de veurdeur. De boerin dee open.
'Kin ik vannaacht hier wel sloapen,'
vroug e hail fersounlek. 'Nee, dat
kin nait. Mien man is vot en ik loat
gain vrimden binnen,' en ze kwakte
de deur veur zien neus dicht.
Tussen boerderij en heubult ston n
hut mit n plat dak van stro. 'Doar kin
ik wel lekker op sloapen,' docht
Leutje Kloas en kroop op t dak ien
t stro.
De holten loeken van de boerderij
sloten aan bovenkaant nait haile-
moal òf, van dij gevolgen dat Leutje
Kloas de koamer ien kieken kon.
Doar  ston  n  grode  toavel  mit  n
swilk, woarop wien, gebroaden
vlaais, gebakken visk en toart ston.
De boerin zat mit koster aan toavel,
verder was der gainent. Ze schonk
wien veur hom ien en hai vrat aans
n slootgroaver ien de lekkere vis.
'Kreeg ik doar ook mor wat van,'
docht Leuje Kloas en keek noar t
feestmoal. Toun heurde hai ain
aankommen, op de grode weg. t
Was boer, dij thoeskwam. Dat was
n beste kerel,  mor hai  lee aan n

vrimde kwoal: hai kon gain kosters
verdroagen. Zodroa hai ain ien de
smiezen kreeg, wer hai roazend en
nait te holden. Doarom was koster
ook bie boerin op veziede goan,
toun e wis dat boer nait thoes was.
En zien vraauw haar hom t beste
eten veurzet wat ze ien hoes
haar.Toun zai de boer thoeskom-
men heurden, schrokken ze zü, dat
boerin koster veurstelde om ien n
grode, lege kist te kroepen, dij doar
ien n houk van koamer ston. En dat
dee e. De boerin stopte aal t lekkere
eten in oven en zette wien der bie,
ien n houkje.

Loater meer.

Aldert B.Ritzema
_______________________________________

GRUNNEGER MOPKES

Kom ik mie doar gusteraovend ien
hoes en ik zai mien vrouw mit n
Franse kerel in ber!
En wat hest zegt?
Nou, niks natuurlijk, ik kin ja gain
Frans!
_______________________________________________

Kin ik de boas spreken?
Dij is net bezet
Zien sekretaresse den?
Ik zee toch???!

Bevrijdingslied 1947
Cheerio, cheerio, in Holland daar zingen ze zo
Weg met de zorgen en weg met verdriet
We komen er wel, ook al zijn we er niet
Want de jongens van Tromp en Piet Hein
Die krijgen ze lekker niet klein
Zat vijf jaar de mot in
Maar nu zit er schot in
En Hollanders willen we zijn.

Willy Vervoort
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT KANTENS

Zondag 29 april
09.00 uur  ds. A.J. Minnema
Bevestiging ambtsdragers, daarna
gezamenlijk koffiedrinken bij de
PKN in Salem
14.30 uur  ds. H. Venema, Onnen
Zondag 6 mei
09.30 uur  leesdienst
16.00 uur  ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
Zondag 13 mei
09.30 uur  kandidaat S. Heij
14.30 uur  ds. A.J. Minnema
Donderdag 17 mei Hemelvaart
09.30 uur  ds. A.J. Minnema
Zondag 20 mei
09.30 uur  ds. A.G. Bruijn, Uithuizen,
Openbare geloofsbelijdenis
19.00 uur  ds. A.J. Minnema, Open
deur dienst
Zondag 27 mei Pinksteren
09.30 uur  leesdienst
14.00 uur  ds. A.J. Minnema
Zondag 3 juni
09.30 uur  ds. A.J. Minnema
14.30 uur  ds. T.K. van Eerden,
Zuidhorn
____________________________________________

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS

(Wijzigingen voorbehouden)

Zondag 6 mei
09.30 uur  ds. P.C. de Lange (kinder-
dienst)
14.30 uur  ds. P.C. de Lange (jeugd-
dienst)
Zondag 13 mei
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  ds. M. Bergsma
Donderdag 17 mei Hemelvaart
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
Zondag 20 mei
09.30 uur  leesdienst
17.00 uur  ds. D.J. Steensma
Zondag 27 mei 1e pinksterdag
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  ds. M. Bergsma
Maandag 28 mei 2e pinksterdag
09.30 uur- ds. P.C. de Lange, pink-
sterzangdienst
____________________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Zondag 29 april
09.30 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor k
Zondag 6 mei
10.00 uur  dhr. M. Sprenger, lees-
dienst

Zondag 13 mei
10.00 uur  ds. P. Lootsma, Winsum
k
Zondag 20 mei
10.00 uur  J.C. Prins-Pestoor k
Na afloop koffie/thee in Salem
Zondag 27 mei Pinksteren
10.00 uur  ds. E.J. Struif, Oosterwol-
de k
Grunneger Dainst

Georgiuskerk Stitswerd

Donderdag 17 mei Hemelvaart
10.00 uur  ds. M.H. Langenburg,
Middelstum
Gezamenlijke dienst met Geref.
kerk Onderdendam

k = kindernevendienst
____________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 29 april
19.00 uur  br. Th. Huisman
Zondag 13 mei
19.00 uur  ds. F. Stalman
Zondag 27 mei
19.00 uur  br. R.H. Schripsema
____________________________________________

Aan woorden voorbij…

waar niemand
mij hoort
waar niemand
mij ziet
waar niemand mijn tranen voelt
zo'n land zoek ik.

waar geen haat
weerkaatst
tegen de kille muren
van egoïsme
zo'n land zoek ik.

waar niemand
mij veroordeelt
op feiten
van lang geleden
zo'n land zoek ik.

waar niemand
mijn stille uren
van onrust doorziet
zo'n land zoek ik.

maar
snikkend
valt de dag
op mijn schouder

ik heb
een te kleine zakdoek
om hem te troosten.

Jan Venema
(n.a.v. een gesprek in de gevangenis)
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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.

27 april
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818
28/29 april
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595  431716
30 april en 1 mei
C.J. Conradie
Bedum - T 050  3012337
2 mei
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom
Winsum - T 0595  441740
3 mei
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818
5/6 mei
P. Brouwer
Uithuizen - T 0595  431642
11 mei
Tandartsenpraktijk Loppersum
 Loppersum - T 0596  572818
12 mei
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595  431716
13/14 mei
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818
15 mei
C.J. Conradie
Bedum - T 050  3012337

16/17 mei
A.M. van Waes
Uithuizermeeden - T 0595  413684
19/ 20 mei
C.H. de Lange
Leens - T 0595  571427
26/27 mei
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies
Winsum - T 0595  441545
28/29 mei
P. Brouwer
Uithuizen - T 0595  431642
30/31 mei
Tandartspraktijk De Vlijt
Bedum - T 050  3015462__________________________________________________

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

Het fietst zo lekker weg!
De fietsclub start weer op woensdag 16 mei. Het zou leuk zijn als er
nieuwe fietsers bij kwamen, zodat er iedere week een grote groep klaar
staat bij t Schienvat. Vertrek is om half twee. Er wordt steeds een mooie
route gereden met onderweg een gezellige koffiestop. De doorzetters van
de voorgaande jaren roepen we op om allemaal een nieuwe fietser warm
te maken om mee te gaan met de fietsclub.

Braderie
Er worden weer veel lekkere dingen gebakken voor de koninginnemarkt.
We zijn altijd vroeg uitverkocht, dus wees er op tijd bij!

Mededeling van de vervoersdienst
In verband met de gestegen benzineprijzen is de kilometervergoeding van

 0.22 verhoogd naar  0.25. Het ophalen van medicijnen blijft  1.00.
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Agenda
Rottum
1 maart  25 mei
Kerk Rottum
09.00  17.00 uur
Internationale expositie
Gratis entree

28 april
Kerk Rottum
13.00  17.30 uur
Presentatie onderzoek klooster
Rottum
________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis
Koor Pavane.
__________________________________

Kantens
Donderdag 3 mei
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop

Woensdag 23 mei
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Jaarvergadering VDK

Donderdag 24 mei
t Schienvat
20.00 uur
Boekpresentatie schrijfclub

Woensdag 30 mei
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub

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
Body shape
19.30 - 22.30 uur
Advendo

Dinsdag
20.00 - 22.00 uur
Volleybal (heren)
20.00 - 22.00 uur
Tai Chi

Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugd gym (Climax)
19.30 - 20.30 uur
Body Shape

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
(keuze uit twee menu's)
* 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. Al onze producten
worden uitsluitend in plantaar-
dige oliën gebakken
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

Uitnodiging Jaarvergadering
Vereniging Dorpsbelangen Kantens
Datum: woensdag 23 mei
Tijd: 19.30 uur
Plaats: t Schienvat Kantens

19.30 - 20.15 Gesprek met Marcel Jager
en Annette de Jong

20.15 - 20.30 Pauze

20.30  21.30 Agenda:
lOpening
lMededelingen
lNotulen jaarvergadering 2011
lVerslag penningmeester
lVerslag kascommissie 2011/2012
lBenoeming kascommissie 2012/2013
lVerslag secretaris VDK
lVerslag Speeltuincommissie plus financieel verslag
lVerslag CSCW plus financieel verslag
lVerslag Dierparkje plus financieel verslag
lBenoeming nieuw bestuurslid
lRondvraag
lSluiting

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 tot 20.00 uur
Vlinthippers

Klinkenborgschool de boer op
Afgelopen maand gingen de kinderen van groep 1 en 2 van de Klinkenborg-
school de boer op. Alle kinderen gingen op bezoek op de boerderij van de
familie Van Vliet. De kinderen werden met een huifkar van school gehaald
en naar de boerderij gebracht. Op de boerderij konden ze genieten van de
lammetjes die ze ook konden aaien. Ook was er voor velen de mogelijkheid
om een ponyritje te maken. Alle kinderen kijken terug op een geweldige
middag en we bedanken via deze weg dan ook de familie Van Vliet.

Oud papier
woensdagavond

6 juni
M  0595 - 551788
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Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Hilma Oudman-Dam
Aldert Ritzema
Alette de Vries-Rennen
Gerad Werkman
Robin Wever

Eindredactie:
Wimjan Rietdijk
_________________________________________

Voor het juni nummer uiterste
inleverdatum 18 mei 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.
_____________________________________________

Giften
Gem. Eemsmond ........435,-
Vrouwenraad ............... 25,-
PKN Kantens-Stitswerd . 10,-
Rabobank (sponsoring) . 75,-
PKN Kantens-Stitswerd . 40,-
Passage Rondom......... 15,-

Dank aan allen
voor hun gulle gaven!

Foto van de maand
Ze zijn de voorbode van de lente en kunnen zeer vertederend zijn. De weilanden rond onze dorpen zijn weer bevolkt
door schapen met lammeren en grazende koeien, die na maanden van overwinteren weer van het verse gras
mogen genieten. Nu de klok van winter- naar zomertijd is verplaatst, is de lente officieel terug en kunnen we ons
verheugen op rokjesdag en een mooie zomer.

Fred Reiffers
___________________________________________________________________________________________

Natuurlijk zijn we de afgelopen ja-
ren verwend. Een keertje een min-
der seizoen hoeft niet gelijk paniek
op te leveren, maar dit seizoen
maakt FC Groningen het wel erg
bont. Onder leiding van een veel te
onzekere trainer hobbelen de Gro-
ningers van nederlaag naar neder-
laag, zowel uit als thuis. In de voor-
gaande seizoenen was er nog de
garantie dat er thuis bijna altijd
gewonnen werd, maar nu worden
er ook in 'de Groene Hel' slechte
prestaties neergezet. Ondertussen
blijft de directie ambitieus roepen
om vooruitgang, Groningen moet
binnen vijf jaar een stabiele topclub
zijn. Wat Hans Nijland en consorten
echter niet lijken te begrijpen, is dat
er met een veredelde jeugdselectie
geen grootse prestaties verwacht
mogen worden. Er worden geen
transfersommen betaald om spe-
lers te halen, iets wat op zich wel
begrijpelijk is gezien de crisis. Maar
om dan als directie continu te roe-
pen  om te  groeien  als  club?  De
directie moet inzien dat er iets moet

veranderen, want voortborduren op
een gedesoriënteerd elftal met een
trainer die zijn spelers niet meer
aan het voetballen kan krijgen werkt
ook niet. Je kunt nou twee kanten
op. Op dezelfde weg blijven door-
gaan en volgend seizoen gewoon
weer vrolijk met een gemankeerde
selectie, aangevuld met een paar

mindere goden, aan het seizoen
beginnen. Of een keer een aantal
gerichte aankopen doen waar Gro-
ningen ook echt beter van wordt.
Dan kunnen er misschien weer
leuke dingen gebeuren in de Euro-
borg!

Nils Reiffers


