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Kinderspeelweek 2014
“Kaanster Olympische zomerspelen”
Een olympisch dorp, het olympisch vuur, olympische spelen, topatleten en heldhaftige vrijwilligers, ofwel een
zeer sportieve en geslaagde Olympische speelweek.

Na maanden voorbereiding door
het bestuur en de vrijwilligers was
het op maandag 11 augustus dan
eindelijk zover, stipt om 13:30 uur
startte de kinderspeelweek. Maar
liefst 85 enthousiaste kinderen en
hun ouders hadden zich bij de in-
gang van OBS de Klinkenborg ver-
zameld voor de openingsceremo-
nie en het ontsteken van het olym-
pisch vuur. Na de opening gingen
alle groepen fanatiek aan de slag
met een heleboel spijkers en hout
om op het schoolplein een echt
olympisch dorp te bouwen. Het
resultaat waren zes prachtige hut-
ten die in de loop van de week
alleen nog maar mooier werden!
De pallets werden beschikbaar
gesteld door Labor Pallets. Hier-
voor nog onze dank.

Dinsdag werden de kwalificatie-
ronden gehouden. De oudere kin-
deren gingen in het bos het smok-
kelspel spelen, want wat zijn nou
olympische spelen zonder doping…

De jongere topsporters hadden het
druk met het zoeken naar de bijna
honderd verloren medailles, ge-
lukkig zijn ze allemaal teruggevon-
den en konden ze aan het einde van
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de speelweek aan deze sporters
uitgereikt worden.
Die middag gingen de oudere groe-
pen hun krachten meten in het Bo-
terdiep, een heuse roeiwedstrijd op
tijd. De kleinere sportgasten heb-
ben hun vlaggen geverfd voor de
vlaggenceremonie. Prachtige vlag-
gen waren het resultaat met opval-
lend veel regenboogvlaggen.

Woensdag hesen alle kinderen zich
in hun zwemtenue om het zwem-
bad in Bedum onveilig te maken,
dat deze ochtend geheel tot onze

beschikking stond. In het diepe bad
lag voor degenen met zwemdiplo-
ma een uitdagende opblaasstorm-
baan. En bij de kleintjes was het
bubbelbad en de waterfontein favo-
riet. Geweldig om te zien hoe alle
ouders zich weer hebben ingezet
om deze ochtend mede mogelijk te
maken! Het waterballet werd afge-
sloten in t Schienvat waar iedereen
een welverdiende lunch kreeg aan-
geboden.
In de avond verzamelden alle dap-
pere kinderen zich die het aandurf-
den om een nachtje in het olym-
pisch dorp te slapen, maar voordat
ze mochten slapen moesten ze eerst
nog een spooktocht doorstaan. Ach-
terna gezeten door kettingzagen,
monsters en ander gespuis kwa-
men de jongeren door het bos. Gil-
lend en krijsend werden ze door
heel Kantens gehoord. In een tot
spookhuis omgetoverd huis wer-
den ze opnieuw de stuipen op het lijf
gejaagd. Magere Hein, rook, een
lichaam in  bad,  een  geest  in  de
gang en zwervers in de tuin…er
was genoeg engs om moeilijk van
in slaap te komen.

Na een korte nacht en een flitsbe-
zoekje thuis was het donderdag tijd
voor de meerkamp. De oudere at-
leten waren op het voetbalveld te
vinden voor wedstrijden als kata-

pultschieten, angry-bird spelen en
een reuze twister. De kleinere atle-
ten waren druk met auto-, trekker-
en fietsracen en hun kasteel opleu-
ken.
Donderdagmiddag gingen de jong-
sten in de gymzaal apenkooien, de
kleine aapjes klauterden en renden
de hele zaal door! De oudere kinde-
ren hadden een survivalbaan in het
bos. Een apenhangtouw, een trek-
kerbanden- parcours, een kabel-
baan over het water, een vlot en een
houten wiebelbrug, je raadt het al:
de meeste kinderen kwamen met
een nat en stinkend pak weer thuis!

Vrijdagochtend hebben alle kinde-
ren gouden ballonnen gezocht in
het dorp en dat was nog niet zo
makkelijk als ze dachten, want ze
hingen op de meest bijzondere plek-
ken.
Onder  het  toeziend  oog  van  de
ouders, familie en vrienden werd
de ochtend en daarmee ook de
kinderspeelweek 2014 feestelijk
afgesloten met een prijsuitreiking,
een verloting en een hapje en drank-
je. Verschillende kinderen hebben
een extra prijs mee gekregen voor
een bijzonder talent of actie tijdens
de week. Het is mooi om te zien
hoeveel de speelweek in de be-
langstelling staat. Dit geeft de vrij-
willigers en het bestuur een steun
in de rug om door te gaan met  hun
enorme inzet. Het  olympisch vuur
werd gedoofd in Kantens, op naar
de volgende kinderspeelweek!

We hebben weer genoten van de
aanwezigheid van alle deelnemen-
de kinderen!

Al kreeg je misschien:
een nat pak,
een wespensteek,
een bal-gooi-ding tegen je hoofd,
hete thee over je been,
een splinter in je hand,
of een marshmallow tegen je arm....
toch heeft iedereen kunnen genie-
ten!

Met dank aan alle kinderen, ouders,
vrijwilligers en sponsoren die deze
week tot een feest hebben gemaakt.

Groeten en een heel goed en leer-
zaam schooljaar gewenst en tot
volgend jaar!

het Bestuur van de Stichting Kinder-
speelweek Kantens

P.S.:
Blijf op de hoogte van alles rondom
de Kinderspeelweek Kantens en
word vrienden met onze Facebook-
groep, daar vind je ook alle foto's die
zijn gemaakt. Volgend jaar is het de
40ste editie, dus een lustrum!
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1. Even voorstellen (naam, adres,
leeftijd)
Jan Croeze  Langestraat 21 Kan-
tens, 12 maart 1942

2. Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
Ik fiets en puzzel graag, ik heb er al
vele gemaakt, TT race kijken,
schaatswedstrijden volgen op tv

3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Gewoon 2 witte bolletjes met zoet
beleg en een mok thee

4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Trainingspak en korte broek

5. Waar krijg je de meeste energie
van?
Fietsen

6. Naar welke radiozender(s) luis-
ter je het liefst en waarom?
Radio continu, omdat ze mooie
muziek hebben

Beste lezers van t Lougnijs,
Het is bijzonder dat in deze tijd van economische crisis, waarbij we
allemaal kritisch op onze uitgaven (moeten) letten, de collecte voor t
Lougnijs zo royaal is geweest. We mochten een bedrag bij elkaar
verzamelen van  1.776 (2013:  1.664). Dit is inclusief de bedragen
die via de bank werden ontvangen. Bedankt!

Voor ons als redactie een teken dat
t Lougnijs nog steeds goed gelezen
en blijkbaar ook gewaardeerd wordt
door u. Die reacties kregen we ook
regelmatig aan de deur.

Het stimuleert ons om door te blij-
ven gaan en ons in te blijven zetten
voor onze dorpeninformatiekrant.

Langs deze weg wil ik tevens de
vrijwilligers bedanken die met ons
de collectegelden hebben opge-
haald. Super!

Alette de Vries
(penningmeester)

7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Ik heb niet één speciaal nummer
wat mij raakt; ik vind meerdere
mooi Duitstalige muziek vind ik
ook prachtig

8. Met welke BN-er zou je wel eens
willen dineren en waarom?
Ik zou graag wel eens met Ireen
Wust willen eten, omdat ze een
topschaatster  is

9. Wat zou je doen met  1 mil-
joen?
Er goed van gaan leven

10. Wat durf of doe je ECHT niet?
Zwemmen

11. Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
Meerijden op TT baan in Assen

12. Aan wie geef je de Pen door?
Astrid Blaauwwiekel
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3e Vertelfestival Kantens
zondag 31 augustus
U kunt uw reservering nog plaatsen via onze website! Er zijn al veel aanmeldingen binnen. Vol verwachting
kijken we uit naar onze vertellers. Geert Zijlstra staat te popelen om op ons festival te komen en Erik Mathlener
is al aan het oefenen.

Geert Zijlstra

Kees Reinders, Annemarie Onnes
en onze reserveverteller Herman
Kruize en Erik van Dort verheugen
zich er ook op om het publiek met
hun verhalen te amuseren.
Deze laatste verteller, Erik van Dort,
heeft een speciale rol: in de week
van 25 t/m 29 augustus heeft hij met
de kinderen het vertellen geoefend.
Daar hebben ze veel plezier aan
beleefd. Na de opening door de
burgemeester om 12.00 uur, zullen
de kinderen met veel plezier hun
verhaal aan ons allen laten zien en
horen. Wij zijn reuze benieuwd! Kom
kijken en luisteren!

De afgelopen tijd is een tijd van
reclame maken voor het festival
geweest. We hebben kranten bena-
derd, facebook en twitter bewerkt,
de website bijgehouden, borden
voor langs de weg beschilderd en
flyers en posters verspreid.

Clarien maakte de poster en de
flyer. U heeft ze vast wel in het dorp
zien hangen. Charlotte en Henny
hielpen volop met raad en daad.
Gerda en Corrie benaderden de
media. Samen hebben ze dagen
achter de computer gezeten en
goede, pakkende teksten gemaakt
voor kranten en websites. Een hele

puzzel om alle zinnen mooi te krij-
gen en “compact” te formuleren.
Dit laatste was vooral voor Corrie
een uitdaging!
We beschilderden de borden. Daar
maakten we met z'n allen een ge-
zellige dag van. Heeft u ze al langs
de weg zien staan?

In het ochtendprogramma (van
09.30 tot 12.00 uur) is er de moge-
lijkheid om zelf te schrijven en/of te
vertellen, d.m.v. twee workshops
van Bianca Boxtart en Anneke van
de Graaf.
Na de middag staat er voor ieder

die dat wil een heerlijke maaltijd
klaar (wel aanmelden via de web-
site). Daarna genieten we nog van
het (gratis) avondprogramma (v.a.
19.00 uur), waar alle vertellers nog
eenmaal te horen zullen zijn. Dan is
er een open podium, wat nog voor
veel verrassingen kan zorgen.
Met spanning kijken we uit naar

Erik van Dort

zondag de 31e  augustus. Heeft u
nog geen kaartje? Reserveer dan
nog vandaag en geef aan iedereen
door hoe leuk het vertelfestival is!
Let op, er zijn maar 90 kaarten!

www.vertelfestival.kantens.nl
www.facebook.com/vertelfesti-
valkantens

Vrouwen van Nu openen
winterseizoen met herinneringen
De afdeling Middelstum-Kantens e.o. van Vrouwen van Nu start haar
nieuwe winterseizoen op woensdag 24 september in Vita Nova te
Middelstum. Voor deze bijeenkomst is dhr. H. v.d. Klei uit Loppersum
uitgenodigd. Hij neemt een koffer vol attributen mee, waar een verhaal aan
zit. De dames worden ook verzocht om voorwerpen mee te nemen waar
ze een bijzondere herinnering aan hebben .
De aanvang is 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij
te wonen.
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HANDWERKCLUB EXPOSEERT
In de Salon in het dorpshuis t Schien-
vat gaat op vrijdag 12 september
een handwerkexpositie van start.
Kantens heeft al meer dan twintig
jaar een handwerkclub. Op dit
moment bestaat de groep uit negen
personen, die uit Kantens, Rottum,
Uithuizen, Zandeweer en Ten Boer
komen. In het winterseizoen ko-
men de handwerksters iedere twee
weken bij elkaar in het huis van
leidster Hanny de Vries. Ieder sei-
zoen wordt een andere techniek
beoefend.
In de Salon zijn ongeveer 25 wand-
decoraties te bewonderen, zoals
bv. schilderen met de naald, man-
dala's, wandkleden, een merklap.
Tijdens de openingsuren van het
dorpshuis zijn de werkstukken tot 5
november te bezichtigen.

ZWEMCLUB
De zomer loopt op zijn eind en de
activiteiten beginnen zo langzamer-
hand weer. De renovatie van het
zwembad in Bedum is achter de
rug.
Er wordt gebruik gemaakt van het
koelwater van de kaasfabriek.
Daarvoor is een leiding aangelegd.
De zwemmers kunnen er op vrij-
dag 5 september weer terecht. Aan
de tijd van vertrek en kosten is
verder niets veranderd. We hopen
dat iedereen present is. Nieuwe
deelnemers zijn natuurlijk altijd van
harte welkom!
Info: Jantje Groenhof T 551228

FIETSCLUB
Er wordt dit seizoen voor de laatste
keer gefietst op woensdag 3 sep-
tember.

Meer bewegen
voor ouderen
UITNODIGING:

Op dinsdag 2 september as. star-
ten we weer met onze wekelijkse
dansclub in t Schienvat van 09.45
tot 11.00 uur.
Mocht u belangstelling hebben, kom
dan gerust eens kijken. Heel gezel-
lig.
U bent van harte welkom en u doet
ons er een groot plezier mee, want
we willen het clubje graag in stand
houden.

Met vriendelijke groet,
Mevr. C. Minck
Penningmeester B.V.O.

Heeft u nog oud ijzer of andere
metalen zoals oude accu's en
u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. WeverT 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijs-
baanvereniging van Kantens.

Antoniuskerk open op
Open Monumentendag
Traditiegetrouw zal er op de 2e zaterdag van september Open Monumen-
tendag worden gehouden. Dit jaar is dat op zaterdag 13 september. De
Antoniuskerk is dan geopend voor publiek van 10.00  17.00 uur. Er is
telkens een gastheer of gastvrouw die de bezoekers zal ontvangen. Er is
schriftelijke informatie over de historie van de kerk aanwezig en de in mei
uitgekomen CD van het orgel is verkrijgbaar. Verdere aankondigingen zie
persberichten van de gemeente Eemsmond in regionale bladen.

Avondconcert in de Antoniuskerk:
Het bestuur van het Vocaal Ensemble Het Hoogeland is verheugd u te
kunnen uitnodigen voor een Avondconcert in de Antoniuskerk van Kan-
tens, op zaterdag 27 september, aanvang 20.00 uur. Het koor heeft  sinds
vorig jaar een programma ingestudeerd o.l.v. van dirigent Mirna Westra.
Het programma bestaat deze keer niet alleen uit Engelse koormuziek,
maar er worden ook uitstapjes gemaakt naar de Russische Kerkmuziek,
(prachtig van klankkleur), de Messa Breve van Gounod e.d.. Jan Harry-
van, organist van de Dorpskerk te Noordwolde zal het koor begeleiden op
het orgel maar ook op de piano, er is een samenzang en een orgelsolo
opgenomen in het programma. Het concert zal niet langer duren dan vijf
kwartier en er is geen pauze ingelast. We hopen dat u de avond vrij kunt
houden!
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NL DOET bij Poppedijn!
Het was weer superfijn!
Een berichtje van de Peuterspeelzaal. Het is weer een prachtig school-
jaar geweest met heel veel mooie momenten. Eén van die mooie
momenten was NLDoet. Normaal een vrijwilligersactie in maart, maar
voor Poppedijn was het handiger deze in een ander weekend te houden,
dus zo ging het.

Waar het eerst leek dat er niet
zoveel mensen kwamen helpen,
werd het lijstje langer en langer
naarmate de dag dichterbij kwam.
Op deze mooie zomer-zaterdag was
het druk bij de speelzaal, heel druk.
Maar vooral gezellig druk. Veel
kinderen waren mee gekomen om
naar eigen inzicht in de weg te
spelen dan wel mee te klussen.
Voor ieder wat wils:
Er is ontzettend veel gedaan. In de
speelzaal hangen nu nieuwe paar-
se gordijnen en daar wordt de boel
nog vrolijker en gezelliger van;
Lutske is er heel erg blij mee! Al het
speelgoed is schoongemaakt en
gewassen.
Er zijn planten aangeschaft en ge-
plant in de tuin rondom Poppedijn.
Het schuurtje voor het buitenspeel-
goed is helemaal in een prachtige
kleur blauw geverfd en als klap op
de vuurpijl, een giga parasol voor
boven de zandbak. Dat is heel fijn
want het is soms bloedheet buiten
in de zon voor de peuters.
Er is nieuw buitenspeelgoed aange-
schaft, waaronder kleine fietsjes
voor de kleinste en jongste peuters.
En een zak vol voetballen en een

mooi goaltje (kunnen we misschien
vroeg trainen op penalty's…).

Een paar handige dames hebben
een kast voor in het toilet in elkaar
geschroefd (en dit zonder accu-
boor…) voor de handdoeken en de
schoonmaakmiddelen.

Als afsluiting was er een BBQ geor-
ganiseerd, ook om het schooljaar
informeel en gezellig met elkaar af
te ronden.
Al met al was het een superdag. We
hebben allemaal genoten en het
geeft een goed beeld van de sfeer
en bereidheid van ouders bij Pop-
pedijn. Deze dag was niet mogelijk
geweest zonder de inzet van de
ouders, juffen, vrijwilligers, peu-
ters en de oudercommissie!

Lieve bewoners van Kantens, Pop-
pedijn is een heerlijke peuterspeel-
zaal, koester deze!
Dus heb je een (bijna) peuter, wees
welkom! Kom gewoon eens kijken,
het ziet er na NLDoet nog mooier uit!

Groeten,
PSZ Poppedijn
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Deze keer een “Uitgevlogen” in dichtvorm van Anna Anjewierden-
Kalfsbeek. Geboren op 21 juli 1943 te Stitswerd. Tot haar 15e jaar heeft
ze gewoond in de Pastorie, nu Dorpshuis, en is daarna verhuisd naar
Uithuizermeeden, waar ze nog steeds woont. Zij bezocht onlangs “Stits-
werd op z'n kop” en ons redactielid Hilma Oudman vroeg haar daar of ze
mee wilde doen aan deze rubriek.
Hieronder volgt het gedicht over haar kindertijd in Stitswerd.

Het kleine dorp
Dat ik 's nachts niet slapen kan,
daar maak ik geen punt meer van.
Geniet in stilte van de nacht,
de maan kijkt toe en lacht.

Dan komen mijn herinneringen,
van al die mooie dingen.
Al lijken het soms kinderdromen,
toch zijn ze mij echt overkomen.

Dan denk ik aan dat kleine dorp,
de school en meester Van der Worp.
De pastorie waar ik ben geboren,
het kleine kerkje met zijn klokkentoren.

De grote tuin met vele bomen,
waar alle kinderen mochten komen.
We zochten eieren in het land,
geen verschil in Rang en Stand.

Hengelend in een smalle sloot,
op schoolreis in een vissersboot.
Genietend op een bankje tussen 't riet,
luisterend naar een kwakend kikkerlied.

In 't kleine winkeltje van vrouw Staal,
was alles te koop op kleine schaal.
Voor vijf cent pinda's in de dop,
of een bruine zak met katjesdrop.

We plukten boterbloemen in de wei,
of pinksterbloemen in de maand van mei
Touwtjespringen, zingend luid,
de boog gaat in, de boog gaat uit.

In de winter onder een tapijt van sneeuw,
leek het een prent uit de 16e eeuw.
Dan liep ik met mijn vader aan de hand,
door een prachtig sprookjesland.

Jaren later loop ik rond het dorp en even,
gaan de herinneringen van toen herleven.
Het kleine dorp met lieve gastvrije mensen,
wat kan een mens zich beter wensen?

De terp, omzoomd door weiland, groene bomen,
een lieflijke plek om van te dromen.
Nu ben ik ouder, de tijd gaat vlug,
maar 's nachts komt de herinnering terug.
Daarom lig ik er niet wakker van,
dat ik 's nachts niet slapen kan!

Met vriendelijke groeten van
Anna Anjewierden-Kalfsbeek.

Stoetbomen
De eerste schooldag was voor veel kinderen in Nederland en diverse
Duitstalige landen een bijzondere dag. Zij begonnen aan een nieuw
avontuur in hun nog jonge leven en dat werd extra benadrukt door aan deze
nieuwe leerlingen zoete lekkernijen of geschenken in broodvorm te
geven. In diverse dorpen op het Groningse platteland wordt deze traditie
in stand gehouden in de vorm van stoetbomen, zo ook op de Klinkenborg
in Kantens.
Juf Yvonne deelde de stoetbomen uit aan Kim, Tijn, Roan, Louise, Ilana
en Tatum.
Een stoetboom bestaat van oudsher uit een tak waaraan broodjes worden
gehangen. De takken worden tegenwoordig ook opgetuigd met snoep.
Waarom deze traditie overigens alleen in de provincie Groningen heeft
standgehouden is niet bekend.
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…. Jarka Povová
In de vorige twee Lougnijzen zagen we een nieuwe advertentie staan,
namelijk die van 'Salon Jarka'. “Een Salon, hier in Kantens? Wat voor een
Salon, en wie is Jarka”, vroeg ik mij af. Maar Jarka was mij voor en vroeg
mij om over haar salon te mogen vertellen in t Lougnijs. Natuurlijk, want
hier is t Lougnijs voor.

jaar lang werkzaam geweest als
fysiotherapeut.”

Ben je hier in Nederland ook gere-
gistreerd als fysiotherapeute? En
worden de kosten van de behande-
lingen ook vergoed door de verze-
keringsmaatschappij?
“Nee,  nog  niet.  Door  de  taal  is
communicatie nog erg moeilijk
voor mij. Ik heb ook nog geen com-
puter of internet. Maar de prijzen
van mijn behandelingen zijn niet
hoog. Kijk maar op de website.”

Het woord 'Regeneratie' zegt mij
niet zoveel. Wat betekent het?
“Ik merk dat heel veel Nederlan-
ders dit woord niet kennen. In Tsje-
chië is het een heel gewoon woord,
voor “genezen, herstellen, revali-
deren, rehabiliteren”. Ik denk er-
over om het uithangbord toch maar
aan te passen.”

Bestaan er verschillen tussen jouw
behandelingen en die van een fy-
siotherapeut in Nederland?
“Ja! Het verschil is vooral dat ik
diverse methodes toepas. Bij de
fysiotherapeut wordt vaak aan
spierversterking gedaan door mid-
del van oefeningen. Niet iedereen
heeft hier baat bij. Ik behandel mijn
klanten juist door ontspanning van
de spieren, met innerlijke hygiëne
en stimuleren van de lymfe- en
bloedsomloop door middel van
massage. Dit zijn mijn specialitei-
ten. Welke methode ik bij de behan-
deling toepas is per vrouw ver-
schillend. Na het eerste consult,
maak ik een plan, een individueel
behandelingsplan.”

Je hebt een certificaat voor lym-
fetherapie voor de hele EU. Wat is
lymfetherapie precies?
“Bij lymfemassage wordt het 'af-
voersysteem' van het lichaam ge-
reinigd. Door een hele lichte en
oppervlakkige massage, stimuleer
ik de lymfen. Hierdoor worden de
weefsels en organen beter door-
bloed en worden de afvalstoffen
beter afgevoerd. Lymfetherapie is
vooral goed bij vasthouden van
vocht in het lichaam en in gewrich-
ten, bijvoorbeeld na een ongeluk,
na een operatie of bij artrose. Ik pas
het vaak toe bij knieën en enkels.
Lymfetherapie kan met de machi-
ne of met de hand.”

Wat is het verschil?
“Machinaal betekent dat er een
grote speciale broek of jas (zie foto)
wordt aangetrokken en het lichaam
onder verschillende druk wordt
gezet. Van onder naar boven wordt
het lichaam gemasseerd. Deze

methode werkt alleen bij het onder-
lichaam, bij de romp en de armen.
Handmatige massage pas ik toe
met mijn handen, dus kan ik ook op
andere plaatsen komen, zoals het
gezicht. Het is een hele intensieve
massage en is daarom duurder.”

In je advertentie lees ik ook over
Detoxicatie. Wat is dit precies en
bij welke soort klachten pas je dat
toe?
“Detoxicatie betekent ontgiften van
het lichaam, innerlijke hygiëne. De
oorzaak van veel klachten en ziek-
tes wordt veroorzaakt door teveel
opgeslagen giften en infecties in
het lichaam. We worden tegen-
woordig vergiftigd door bijvoor-
beeld ophoping van vetten en wa-
ter, vervuiling uit het milieu, medi-
cijngebruik, voedingsmiddelen en
heel belangrijk: stress. Door stress
wordt het weefsel zwakker en er
verzamelen zich giften, toxinen,
infecties en afval. Vooral hoofdpijn
en rugklachten kunnen dan het ge-
volg zijn. Door middel van het mas-
sagebed met genezende stenen
Ceragem (met infrarode warmte tot
zeven cm) of een lymfemassage,
verwijder ik de afvalstoffen en gaan
de klachten na een aantal behande-
lingen over.”

Dan kom ik het interessante woord
“figuurvorming” tegen. Kun je in-
derdaad je figuur mooier vormen?
“Ja. Bij figuurvorming vallen vrou-
wen af, in omvang, niet in kilogram-
men. Ik heb hiervoor een apparaat,
de Rolletic (zie foto), met bewegen-
de rollen/ballen, die op elk deel van
het lichaam kan werken. Door de
druk en beweging van de Rolletic
wordt het vetweefsel weggemas-
seerd. Bij vrouwen die willen afval-
len, gebruik ik daarnaast ook lym-
femassage om het vocht af te voe-
ren. Door de Rolletic wordt het vet-
weefsel vervangen door spieren.
Na 10 behandelingen van een uur,
kan écht 10-12 cm afgeslankt wor-
den!”

Waarom behandel je alleen vrou-
wen? En met welke klachten kun-

Dag Jarka, vertel eerst eens iets
over jezelf.
“Ik ben Jarka Povová, ik woon sinds
twee jaar met Petr aan de Kooi-
straat in Kantens, ik ben nu 48 jaar
en kom uit Praag, Tsjechië.”

Uit Tsjechië? Hoe ben je vanuit
Tsjechië zo hier in Kantens terecht
gekomen?
“Door de Liefde”, vertelt Jarka. “Mijn
(ook Tsjechische) vriend Petr woont
al sinds 2005 in Kantens, toen in
een woning bij de molen. In 2009
kwamen mijn (ex-)man en ik met
een groep vrienden uit Tsjechië
over. Twee jaar later ging ik weer
mee naar Nederland, Kantens, in-
tussen gescheiden van mijn man.
Toen sloeg de vonk over en Petr
vroeg mij of ik later nog eens met
hem naar Amsterdam wilde gaan.
Ik dacht dat hij blufte, maar Petr
was serieus, kocht een ticket voor
mij en liet mij overkomen en we
hebben een heerlijke tijd in Amster-
dam en met elkaar gehad. Een aan-
tal jaren lang is Petr regelmatig
naar Tsechië gereisd en ik naar
Kantens, maar dit kon zo niet blij-
ven doorgaan, vond ik. Petr wilde
écht niet meer terug naar Tsjechië
en ik wist heel  zeker dat het me
goed zou bevallen in Nederland.
Zodoende hebben wij een woning

aan de Kooistraat gehuurd en ben ik
in 2012 naar Nederland verhuisd.”

In de advertentie en op het uit-
hangbord bij de voordeur staat:
“Centrum van gezondheid en re-
generatie, voor vrouwen”. Vertel
hier eens wat meer over?
“Voordat ik in Kantens kwam, had
ik 13 jaar een eigen salon, voor
vrouwen, in Praag. Ik voelde me
heel goed in Nederland, het is er
mooi en plezierig, en ik dacht dat ik
in Nederland ook wel een salon zou
kunnen beginnen. Dus tijdens de
verhuizing naar Nederland hebben
we ook al mijn apparatuur meege-
nomen”.

Wat voor activiteiten vinden er in
de salon plaats?
“Ik heb in Tsjechië de opleiding
voor fysiotherapeut en lymfethera-
peut gevolgd. Mijn diploma voor
lymfetherapeut is zelfs gecertifi-
ceerd in de hele EU. Daarnaast heb
ik me gespecialiseerd door middel
van cursussen op het gebied van
hoofdpijn, reflextherapie, rugpijn
(massage voor verwijderen van
vermoeidheid en ontspannen van
de rugspieren) en figuurvorming. In
de salon geef ik vrouwen behande-
lingen op al deze gebieden. Voordat
ik mijn eigen salon had, ben ik 12
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nen 'we' bij jou terecht?
“Ik behandel heel veel soorten
klachten. Zoals hoge en lage rug-
pijn, nek- en hoofdpijn, gezwellen,
spanning door stress, zware benen
en moeilijke bloedsomloop.
Na mijn opleiding heb ik 20 jaar
lang alleen gewerkt met en voor
vrouwen. Eerst was ik fysiothera-
peute bij een groot naaiatelier. Hier
werkten alleen maar vrouwen. De
salon die ik daarna in Praag had,
was ook alleen bedoeld voor vrou-
wen. Ik had me ondertussen name-
lijk in vrouwen gespecialiseerd.
Vrouwenlichamen zijn ook anders
dan die van mannen. De spieren
van mannen zijn bijvoorbeeld veel
sterker. Het is bijzonder dat vrou-
wen met soms wel 20 jaar klach-
ten, na zo'n zes behandelingen dui-
delijk verbetering merken. En ik
merk dat vrouwen zich hier beter
ontspannen.”

Tijdens dit gesprek spreek je heel
aardig Nederlands, maar hebben
we af en toe wel de hulp van Petr
nodig als tolk. Vormt de Neder-
landse taal een barrière tijdens de
behandelingen?
“Ja, eerst heel erg! Omdat ik buiten-
landse ben en de taal niet goed ken,
was er niet veel vertrouwen. Ik volg
al één jaar Nederlands, dat doe ik
uit een boek. Nu ik steeds meer met
mensen praat én leer, gaat het tel-
kens beter. Het vertrouwen wordt
ook steeds groter. 's Avonds ben ik
erg moe van het vertalen, maar ik
ben wel heel erg gemotiveerd. Het
verstaan vind ik moeilijker als het
praten. Ook de behandelingen kos-
ten mij soms veel energie. Vaak ga
ik zelf ook op mijn eigen apparaten
in behandeling. Daar krijg ik weer
energie van!”

Hoe ziet de toekomst eruit wat jou
betreft?
“Nu heb ik drie behandelkamers op
de bovenverdieping. In Tsjechië
had ik een grote salon, waar wel
zes vrouwen tegelijk werden be-
handeld. Hier behandel ik telkens
één vrouw tegelijk, die ik alle tijd en
aandacht wil geven. Op dit moment
heb ik 10 tot 12 behandelingen per
week. Ik hoop dat ik over vijf jaar
wel vijf behandelingen per dag kan
geven. En ik hoop dat ik dan meer
met de computer kan doen.”

Aan het einde van ons gesprek,
krijg ik een rondleiding door de 3
behandelkamers. De kamers zijn
prachtig en rustgevend ingericht.
Echt een plaats om je te kunnen
ontspannen. Jarka heeft veel pla-
ten, boeken en objecten om met de
klanten over hun klachten te com-
municeren. Zij wil hen graag uitleg-
gen wat er aan de hand is en wat ze
gaat doen tijdens de behandeling.
Jarka vertelt nog dat haar werk
voor haar hobby is. Dat ze graag de
tijd neemt voor elke klant en dat ze
het belangrijk vindt dat de klant het
naar haar zin heeft en zich relaxt. Ze
werkt  niet  alleen  voor  het  geld.
Daaraan voegt ze nog toe dat als
aanbieding voor haar klanten de
eerste behandeling gratis is.
Vol met nieuwe informatie ga ik
huiswaarts; het is later geworden
als gepland, want het Nederlands
elftal heeft de aftrap al gemaakt.
Achter mij zwaaien Jarka en Petr
mij hartelijk uit.

Alette de Vries

Meer info:
www.salon-jarka.simpsite.nl
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En alles werd anders…
of toch niet?

Als je van de Eemshavenweg door Middelstum naar Kantens rijdt, staan
sinds enkele jaren langs de weg de ANWB-verwijzingen naar Walsema-
weer.  Al veel langer, minstens sinds 1868, staan precies op de grens
tussen Kantens en Zandeweer (daar waar de Klinkenborgerweg zijn
naam verandert in Onnemaweg)  twee boerderijen met bijna dezelfde
naam. De Walsweer van de familie de Vries en Walsemaweer, onze
boerderij.

In 2008 zijn wij, Jacomien en Ivo,
samen met onze kinderen, Benja-
min, Joost en Anna Sophie, vanuit
Middelstum naar Walsemaweer
verhuisd, om er ons bedrijf te be-
ginnen. Een groeps- en vergader-
accommodatie, met 22 slaapplaat-
sen, voor groepen die er „op af-
stand” aandacht kunnen besteden
aan wat voor hen op een zeker
moment van belang is. Soms een
middag, of een ochtend tijdens een
vergadering in onze vergaderruim-
te, soms een aantal dagen, gecom-
bineerd met wandelingen, fietstoch-
ten, teambuildings-activiteiten en
lekker eten. Met als achtergrond
HRM-manager, consultant, trainer
en conferentie-ontwerper, bege-
leidt en/of ontwerpt Ivo in sommige
gevallen de bijeenkomsten. Maar
de ruimtes worden ook verhuurd
aan derden.

In de afgelopen jaren hebben we de
monden van werkelijk honderden
„Westerlingen” in volle verbazing
open zien vallen.
Ook bezoekers uit de stad hebben
vaak geen idee van de schoonheid
en de ruimte hier. Dan heb ik het niet
alleen over de boerderij, maar over
het landschap, de uitzichten, de
molen, de kerkjes, de maren, de
wierden en dijken, de natuur, de
360 graden zicht, het altijd wisse-
lende landschap, ruig en weerbar-
stig in de winter en lieflijk en
„bijna Frankrijk” in de zo-
mer. Ze hadden geen idee!
Geen idee dat „het
einde van de we-
reld” zoveel te

bieden heeft.

Als je hier al lang woont, lijkt het
allemaal zo gewoon. We vinden het
vanzelfsprekend en kunnen ons niet
voorstellen, dat wat in onze ogen
gewoon een moment van de dag is,
voor de ander een adembenemen-
de zonsondergang of opkomst is,
die hij thuis, in Amsterdam of
Utrecht, nooit kan waarnemen. Er
staat immers altijd iets in de weg.
Of het moment dat de stilte zo groot
is, dat we ons eigen hart kunnen
horen kloppen. Een stedeling kent
dat geluid nauwelijks, tenzij hij bijna
aangereden wordt door een tram.
Of het moment dat je met open ogen
in het zwart de nacht inwandelt en
er slechts de duizenden spelden-
prikken van de sterren zich aan de
hemel aftekenen.
Bijna ondenkbaar voor Nederland-
se begrippen. Eindeloos zouden we
kunnen dwepen met de schoon-
heid om ons heen, als je er de ogen
voor hebt geopend.

En tegelijkertijd is het hier net zo
gewoon als ergens anders. En wij
vinden het hier allemaal wel mooi.

Laat ons maar met rust, we doen
het hier graag op onze eigen ma-
nier. Daar is niks mis mee. En als
je me nodig hebt, dan kan je me
bellen, ik sta voor je klaar. We
respecteren elkaars privacy en
helpen elkaar waar nodig. Een de-
licate balans.

Zonder al te veel inmenging of be-
moeienis en dankzij de hulp van
anderen konden wij de afgelopen
jaren hier ons ding doen; mensen
en groepen ontvangen uit het wes-
ten of uit de stad, maar ook uit de
regio en die een mooie tijd bezor-
gen.
Toen begon het te beven. Net als
alle andere panden in de regio werd
ook Walsemaweer behoorlijk be-
schadigd. We hebben er al ver-
schillende maanden herstelwerk-
zaamheden en stofhappen opzit-
ten. Vervelend, maar noodzakelijk.

Onze gasten bleken echter nogal
laconiek en onwetend te reageren.
„Goh, is dat hier ook? Ik dacht dat
dat bij Slochteren was. Of hoe heet
dat plaatsje ook alweer? Lopper-
sum? 't Zandt?”

In de directe omgeving wordt het
steeds duidelijker dat er echt wel
wat aan de hand is. Mensen die
weg willen of moeten en niet weg
kunnen. Mensen die nieuw willen
bouwen, maar niet weten aan wel-
ke bouweisen voldaan moet wor-
den en niemand die het ze kan
vertellen. Zwaar beschadigde his-
torische panden. U kent alle verha-
len en kan ze ook vertellen. Is het
niet over uw eigen huis, dan is het
wel over dat van de buren. De ver-
halen over de schoonheid van het
Hogeland en onze directe omge-
ving komen opeens in een ander
daglicht te staan. Angst en boos-
heid en verontwaardiging nemen
hand over hand toe en het lijkt net,
of er meer redenen zijn, om te ver-
trekken, dan om te blijven. Voor ons
gezin aanleiding om de koppen bij
elkaar te steken en de vraag: „wil-
len we hier blijven?” aan de keu-
kentafel te bespreken.
Het antwoord van de kinderen was
eenvoudig: „Waar hebben jullie het
over? Natuurlijk blijven we hier!
Hier willen we zijn!”

Voor ons was dat minder vanzelf-
sprekend. Aanleiding om op 5 en
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6 november  2013 in  gesprek  te
gaan met mensen uit onze omge-
ving, en met hen de vraag door te
akkeren: „Als onze kinderen hier
willen blijven, welke toekomst kun-
nen we ze dan bieden?”.
Hoe zien wonen, leven en onderne-
men op het Hogeland eruit, nu we
met grote zekerheid kunnen stel-
len, dat we geplaagd zullen blijven
door bevingen? Zelfs als de over-
heid zijn verantwoordelijkheid
neemt en de NAM alle schade her-
stelt en preventieve maatregelen
neemt, hoe blijft er dan een toe-
komst over voor ons en onze kinde-
ren?

Met vijfentwintig mensen uit de
regio hebben we de koppen bij el-
kaar gestoken en in twee dagen
geprobeerd een begin van een ant-
woord te formuleren. Wat kan er
allemaal? Hoe zouden we dat kun-
nen aanpakken? Wie hebben we
daar voor nodig? Hoe krijgen we
die bij elkaar? Welke randvoor-
waarden moeten ingevuld worden?
Het waren nogal emotionele da-
gen, waarbij we ons bij tijd en wij-
len ook verloren in boosheid en
verontwaardiging. Maar liever dan
bij de pakken neer te zitten, beslo-
ten we dingen te gaan doen.
Hoe en wat? Dat wisten we ook niet
precies, maar wel, dat we het als
inwoners van het gebied aan ons-
zelf en aan onze kinderen verplicht
zijn er het beste van te maken. We
willen, net als de generaties voor
ons, de wereld weer net iets mooier
achterlaten, dan we hem hebben
aangetroffen. En als we er in sla-
gen, dat te doen met de ondersteu-
ning van de partijen, die ons voor
deze problemen hebben geplaatst,
dan moeten we een eind kunnen
komen. De samenleving heeft de-
cennia lang kunnen profiteren van
de gaswinning, nu is het tijd om
deze regio de aandacht te geven,
die wij vinden, dat ze waard is.

Hoe? De vijfentwintig deelnemers
zijn samen projecten gaan beden-
ken, op basis van hun eigen inzich-

ten en krach-

ten. Alle projecten vinden hun plek-
je binnen de Stichting Groningen
Noord, die in februari dit jaar is
opgericht. Met een stevig bestuur
en al flink wat vrijwilligers. Nieuwe
ideeën en mensen haken aan en
samen proberen we richting te ge-
ven aan de activiteiten. In de over-
tuiging dat we met een brede aan-
pak van diverse projecten het best
in staat zijn, om toekomstperspec-
tief te creëren voor onze kinderen
en natuurlijk ook voor onszelf.

Zo wil de stichting binnenkort be-
ginnen met een project, waarbij we
met iedere keer een nieuwe groep
van  ongeveer  20  mensen  uit  de
regio in acht bijeenkomsten door
de hele regio heen, een toekomst-
schets maken van het gebied. Deze
schetsateliers worden begeleid
door een team van deskundigen
(landschapsarchitecten) die, al te-
kenend, letterlijk het gebied in kaart
gaan brengen. Ter voorbereiding
op dit project heeft in juni al een
enquête in de Ommelander gestaan,
waarin vragen gesteld werden over
werken, wonen en leven in de re-
gio. Deze enquête is nog steeds op
de website van de Stichting Gronin-
gen Noord te vinden en hoe meer
mensen hem invullen, hoe beter
het project kan gaan lopen. Dus als
u even tijd heeft, zou het fijn zijn als
u hem wilt invullen. Als u mee zou
willen doen aan een van de ateliers
zelf, om mee te denken en te praten,
dan kunt u dit kenbaar maken aan
de  stichting.  Er  is  plek  voor  21
mede-inwoners per sessie.

Maar ook gaat de stichting, sa-
men met vormgevers, kun-

stenaars en (amateur-) fotografen
van hier een persoonlijke, subjec-
tieve atlas van de regio maken.
Deze atlas staat dan niet gevuld
met anonieme en abstracte statis-
tieken, maar wordt gevuld met beel-
den en verhalen van mede-inwo-
ners. Deze atlas willen we uitein-
delijk op de bureaus hebben liggen
van alle kamerleden in Den Haag
en de gedeputeerden van de pro-
vincie in de stad, zodat die zich bij
hun besluiten realiseren dat hier
échte mensen wonen, die waarde
hechten aan hun omgeving.

Alle projecten, waaronder de
schetsateliers en de atlas, presen-
teren we de komende maanden
ook tijdens de dorpsplein-ontmoe-
tingen die we organiseren. In juni
stonden we bij Ewsum, in septem-
ber is Loppersum aan de beurt.
Iedereen is van harte welkom. Het
programma is nog niet definitief,
maar zeker is, dat enkele leden van
de Dialoogtafel ons weer persoon-
lijk op de hoogte gaan brengen van
de ontwikkelingen en dat, net als op
Ewsum, de kinderen uit de regio
Loppersum filmpjes zullen maken,
net zoals de kinderen uit Mid-
delstum en Kantens dat bij Ewsum
hebben gedaan. De filmpjes die
door de kinderen uit Kantens zijn
gemaakt, staan ook op de face-
book-pagina van de Stichting. Ech-
te kunstwerkjes! En gemaakt door

kinderen van groep zes tot en met
groep acht van ondermeer o.b.s. de
Klinkenborg. Respect!

Wij hebben er voor gekozen vanaf
nu onze tijd en energie en onze
boerderij Walsemaweer in te zet-
ten voor de activiteiten van de stich-
ting. Eén van de appartementen is
inmiddels omgebouwd tot kantoor-
ruimte, waar nu dagelijks gewerkt
wordt aan de ondersteuning van de
projecten. Op Walsemaweer wil de
stichting de komende maanden
verschillende bijeenkomsten orga-
niseren, die er op gericht zijn de
energie te bundelen en weer stap-
pen te zetten. Concreet en zicht-
baar, maar ook om samen meer
zicht te krijgen op waar het naartoe
zou moeten. Iedereen is van harte
uitgenodigd mee te denken en te
doen. En heel graag horen we wat
u er van vindt. Alle plannen zijn te
lezen op www.groningennoord.nl.

Ons leven is danig veranderd sinds
de eerste bevingen van 16 augus-
tus 2012. We weten alleen nog niet
precies, of dit een keerpunt is ten
goede of ten kwade. In ieder geval
zijn we ons veel meer bewust ge-
worden van onze eigen omgeving
en de mensen die met ons in dit
prachtige gebied wonen. We leven
niet langer alleen op ons eigen ei-
landje en ontvangen mensen van
ver, om die te laten ervaren hoe
mooi  het  hier  is.  Dat  blijven  we
doen, zeker! Maar we kunnen niet
onder de realiteit uit, dat het hier is
veranderd en voorlopig zal blijven
veranderen door toedoen van de
bevingen. We zullen er dus hard
aan moeten trekken om die veran-
deringen ons niet te laten overko-
men, maar er zelf mede richting
aan te geven. We zullen het met
elkaar en zelf moeten doen. Er is
genoeg om voor te gaan! Hier wil-
len we zijn!

Jacomien Hamminga
en Ivo Lochtenberg
Walsemaweer, Kantens
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KRC Jeugddag 2014
Ter afsluiting van het voetbalseizoen '13-'14 werd er op 28 juni jl. voor
de jeugd van Kantens e.o. een jeugddag georganiseerd. De weergoden
waren de deelnemers, organisatie en toeschouwers goed gezind, het
was een zonovergoten dag met een heerlijke temperatuur.

De jeugdleiding had dit jaar voor de
variant gekozen om de jongste
jeugd bezig te houden met een leuk
opgezet parcours, waarbij snelheid,
behendigheid en nauwkeurigheid
van elk kind werden aangespro-
ken. Vanzelfsprekend werden de
kinderen hierin aangemoedigd door
enthousiaste ouders en ontbrak ook
de stimulerende begeleiding van
de jeugdleiders niet. Zo werd er
bijvoorbeeld op een doelenbord
(met gaten) geschoten. Dit betrof
de jongens en meisjes van de F-
pupillen. De wat oudere jeugd, die
normaal gesproken in één van de
teams van de E- of D-pupillen of C-
junioren uitkomt, mocht zich uitle-
ven in een klein veld-toernooi; dat
is normaal gesproken het veld
waarop 7-tallen of 35+-teams uit-
komen. Alle kinderen werden qua
leeftijd gelijkmatig over de teams
verdeeld en vervolgens kwam elke
ploeg  tegen elk ander team uit. Dit
leverde leuke en strijdbare potjes
voetbal op, natuurlijk onder de be-
zielende leiding van enkele jeugd-
leiders. Tussen de bedrijven door
werd de inwendige mens verzorgd
en zo werd de jeugd dan ook voor-
zien van ranja, patat en diverse
snacks.
Net zoals tijdens voorgaande edi-
ties van de jeugddag waren ook de
ouders van de voetballende jeugd
weer aan de beurt: in een onderling
duel moesten de pappa's en mam-
ma's het opnemen tegen hun fana-
tieke kroost. Omdat de krasse knar-
ren een wervelende voetbalshow
net niet in hun voordeel wisten te
beslissen, moesten de senioren het
onderspit delven; op het kleine veld
gingen de jonkies met de overwin-
ning aan de haal. Aansluitend werd
er een penaltyreeks afgewerkt. Ten-

slotte werd de jeugddag afgesloten
met de grote finale op het grote veld:
hierbij trad alle aanwezige jeugd
aan om de massale strijd aan te
gaan met hen die de jeugd reeds
hadden verlaten: de ouderen dus!
Voorwaarde voor voornamelijk de
volwassenen: men moest zich zo
gek mogelijk uitdossen en aange-
zien het Nederlands elftal toen nog
volop meedeed in het WK, was het
een logische keus om iets oranjes
aan te trekken. De ene helft van de
senioren had hier dan ook gehoor
aan gegeven, de andere helft krijgt
een herkansing: die wordt er bij deze
dan ook op aangesproken om vol-
gend jaar wél gekostumeerd te ver-
schijnen om zo de feestvreugde te
verdubbelen! De wedstrijd werd door
de locale toparbiter Henk Kruit in
goede banen geleid, ondanks dat hij
soms door de vele benen de bal niet
meer zag. Er werd een enorme strijd
geleverd door beide 'teams', of beter
gezegd fronten, waarbij menig over-
treding niet werd geschuwd. Over
en weer werd er gescoord, maar
wat de uiteindelijke eindstand was
is nog steeds niet bekend: beide
ploegen claimen nog steeds de over-
winning! Al met al was het wederom
een geslaagde jeugddag, zij het dat
in het slotspektakel één van de jeugd-
leden een behoorlijke blessure op-
liep.

Jan Moorlag
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Foto van de maand
Een herfstig plaatje, gemaakt begin augustus bij Eelswerd waar het land na de oogst altijd direct wordt geploegd. Dit jaar wel héél vroeg. Maar dat
betekent ook dat er nog heel veel mooi weer kan komen! Annet Eveleens
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Tsiard (toneelstuk ter gelegenheid van Stitswerd op z'n kop, Dorpshuis,
31 mei 2014; bedacht en uitgevoerd door Bart de Vogel en Eric de Klerk)
De rare tekst die de monnik uitspreekt, staan voor onverstaanbare
klanken. Ze zijn weergegeven door willekeurige toetsen in te typen. Er
schuilt verder geen betekenis achter.

Een monnik komt buiten het Dorpshuis aangelopen samen met een man.
De monnik schreeuwt onverstaanbaar en gluurt door het raam. De man
heeft een zaklantaren en loopt steeds achter hem aan.
Verwonderd stormt hij binnen, gevolgd door de man.

Binnengekomen:
man: Kennen jullie hem?
monnik: krtvjgisuyiv (gedragen)
man: Ik vond hem hier buiten
monnik: kjdtbiibm'b (maakt tovergebaren)
man: Hij zegt dat hij toverde
monnik: klhvlivvq (verbaasde gebaren)
man: Het lukte niet helemaal
monnik: iucf o u15ui (wijst op de grond: hier)
man: Ineens was hij hier
monnik: oirvn o it i qt bpk6? (vragend)
man: Hij vraagt waar we zijn (tot de monnik): Stitswerd!
monnik: kjt;bvu;ouboyu4 (ontkent, wijst op zichzelf)
man: Hij zegt dat dat niet kan, want daar woont hij (tot de monnik): Waar
dan?
monnik: ocur peubout (draait alle windrichtingen op)
man: In Zuidwende aan de Delthe
monnik: jotbvu wtiub mi (zeer gedragen)
man: Hij is monnik van het klooster in Rottum (tot de monnik): Hoe heet
u?
monnik: iytibpkyhtvhhbjehtbejhbkjtebjtbjtbjetbjjbjetkjba,jeqhakjrk/
kjjJvjwjjjmb…….uhm (lang betoog)
man: Tsiard! (herinnert zich) Tsiard? Dat is toch de kluizenaar van
Stitswerd, die opgepakt werd en stierf in 1234?
monnik: ijrvnoueyoirybr (bevestigt en ontkent met doodgebaar)
man: Oh, hij is wel monnik, maar niet dood(tot de monnik): Het is nu 2014!
monnik: arkawitetvwubyoryb (wijst ver weg)
man: Hij wil terug naar z'n eigen tijd
monnik: crljklbrky'kuk, (maakt rond gebaar)
man: Hij heeft een ton nodig
monnik: jtoetog46g64? (vragend naar het publiek)
man: Heeft iemand een ton gezien?
Publiek: daar! (er staat een grote ton op het toneel)
monnik: havahhhvh, uhavr (ongelovig en verbaasd)
man: Daar staat een ton, (ironisch) das toevallig
monnik: gaat in de ton staan, trekt man mee, begint te toveren. Een
schimmendoek komt ervoor. Veel toverspreuken, lawaai, lichteffecten en
rook.
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Schimmendoek zakt. Er staan twee monniken in de ton. De man is nu ook
monnik met pij en baard.
monnik: Zo dat was dat
man: U spreekt gewoon
monnik: Ja, ik ben toch weer terug in mijn tijd
man: Ik bel even dat ik later thuis kom (pakt mobieltje)... geen bereik
Heeft u internet?
monnik: Wat voor net? Een visnet?
man: Om te whatsappen
monnik: Gaan we wat scheppen?
man: Laat maar
monnik: We lopen terug naar mijn voorwerk
man: (tilt de pij een stuk op) Voorwerk, ik zie uw achterwerk
monnik: (doet z'n pij goed) Voorwerk is de boerderij van het klooster
man: Ohh, dat is Zuidwende, aan het eind als je bij Theebus rechtsaf gaat.
monnik: Theebus? Huh?
man en monnik beginnen te lopen; het podium af tussen de toeschouwers
door
man: Waar is de kerk?
monnik: Die moet nog gebouwd worden
man: En alle huizen?
monnik: Welke huizen?
man: begint bewoners op te sommen…
monnik: valt in de rede Er zijn alleen boerderijen
man: noemt enkele boeren
monnik: Kom nou maar
man: Alles is anders, is er weer een aardbeving geweest?
monnik: We beven alleen voor God, niet voor de aarde
man: We zijn echt in uw tijd….. oh, mijn god
monnik: Let op uw woorden.
Onderweg komen ze mensen tegen (toeschouwers) en de monnik begint
te prediken.
Hij vertelt dat ze niet voor de Bisschop van Munster moeten vechten tegen
de Stedingers, want dat zijn broeders. Hij begint steeds opnieuw tegen een
nieuw groepje.
Tussendoor steeds:
Broeders en zusters
Gij zult niet strijden
Gij zult niet doden
Ik heb een boodschap
Gelooft de Bisschop niet
Vrede, vrede

De Stedingers zijn onze broeders
(de man onderbreekt hem steeds)
man: Stop daarmee, want ik weet dat u daardoor werd opgepakt
monnik: Lariekoek (predikt weer verder)
man: Ik wil terug naar 2014
monnik: Schik in uw lot (predikt weer verder)
man: Ik wil naar mijn tijd
monnik: Geen tijd (predikt verder)
man: Ik hoor hier niet (roept wanhopig)
monnik: Als het dan moet. Vooruit dan maar. Ga daar maar staan.
Man gaat op het podium in de ton staan. Schimmendoek weer omhoog.
Er klinken weer toverspreuken, er is weer veel lawaai en er zijn lichtflitsen.
Het doek valt. De man staat alleen, weer als man.
man: Gelukkig! (kijkt om zich heen) en Tsiard is daar gebleven
man: (vertelt) De geschiedenis vertelt dat Tsiard door is gegaan met
prediken tegen de bisschop. Uiteindelijk is hij opgepakt en naar Groningen
vervoerd. Hij ontsnapte ternauwernood aan de brandstapel, maar is
uiteindelijk onder de grond opgesloten in het klooster van Rottum waar
hij stierf.

Ter ere van hem, en het feit dat hij streed tegen de gevestigde orde, en
omdat hij een beetje gek was, hebben Bart en ik besloten verder te gaan
als Theatergroep Tsiard.
Zie onze website!!!
www.tsiard.123website.nl
Bart komt terug en we delen onze visitekaartjes uit

Einde

Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com

Noot van de redactie

Helaas is er door onvoorziene omstandigheden vorige keer geen
Rimpels in de krant verschenen. Dit is niet te doen gebruikelijk voor
de schrijver en wij als redactie betreuren dit dat dan ook ten
zeerste.
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Verjoardag
Wis ie wel dat wie t ainegste laand
binnen dij n verjoardagskelender
ien wc hangen het?
n Aander het aiglieks niks mit joen
verjoardoagen vanneuden, mor t is
wel makkelk. Ale moalen as ie doar
wezen mouten, worden ie der aan
herinnerd wel gaauw joareg is.
Biezunder is ook dat wie nait allen-
neg de joarege filesetaaiern, mor
de haile femilie. Zo slaipen wie
vrouger n moal ien Duutslaand en
doar was n gast joareg. Bie t mör-
neten  stoven  wie  der  op  òf  om
vraauw haand te schudden, mor
heur man vanzulf ook. Dij keek ons
roar aan, hai was toch nait joareg!
Zo het elk laand zien aigen gebru-
ken.
Nait overaal wordt n verjoardag mit
n verziede vierd zoas bie ons
mainstied.
Ien vekaanzietied was mien jong-
ste bruier joareg. Thoes proat ie der
over wat hai hemmen mout. Hai
wait zulf niks, dus n envelopke.
Zuster ien Zanneweer gaait ook
mit. Mit zien drijen rieden wie noar
Mij tou.
“Welk hoes mouten wie hemmen,
hoezen ien stroat binnen alpmoal
geliek.” “O, doar woar caravan op
t haim staait.” Deur gaait aal open.
Drij dikke smokken.
“Zollen ze boeten zitten?” Nee, diz-
ze moal nait, mor wie mouten toen
toch eefkes bekieken. Wie snaren

vanzulf van bloumen en baaide toen-
hoeskes.
Nait elkenain is der, binnen gon-
nent mit vekaanzie. t Jonkgoud is
der wel, ze hemmen wat vrunden
mitnomen. “k Heb weer ais n mon-
choutoart moakt”, ropt schoonzus-
ter.  Lekker,  mit  n  kopvol  kovvie
derbie gaait dat ter wel ien. Ientied
wordt der overaal over proat.
Op n duur komt drinkerij op toavel.
Baaide katten vlaigen bie elk laan-
gs. Ze roeken kees en wòrst. Proat
komt op hond Amber. n Week eer-
der wer zai oet heur lieden verlöst.
t Mobieltje mit heur leste ogenblik-
ken gaait rond. Kop bie vraauwke
op schoot, zo kwam zai aan heur
ìnd. Ienainen het ain van jonges n
zulverkleurege ronde bus ien haand.
Wie hemmen t eerst nait deur, mor
t is Amber heur aask. t Mout nog
oetstreud worden ien toen woar zai
zo geern weden mog. Boas en
vraauw goan eerst mit caravan vot.
Ambers vekaanzieadres ien Drent
is opzegd.
t Wordt tied dat wie op hoes aan
goan.

Anje van der Hoek

Bedankt Meneer van Gaal,
Het zit er weer op. Een hete sportzomer, vol met boeiende toer-
nooien, bloedstollende wedstrijden en vooral verrassende ontkno-
pingen. Ten eerste de Tour de France waarin Vincenzo Nibali
optimaal profiteerde van het letterlijk uitvallen van topfavorieten
Chris Froome en Alberto Contador. Ondanks zijn overmacht was ik
dagelijks aan de buis gekluisterd. De spanning zat hem dan ook niet
in de strijd om de gele leiderstrui, maar in die om de plaatsen
daaronder. Een strijd waar vooral jonge talenten zich in lieten
gelden. Namen als Romain Bardet, Tejay van Garderen en Thibaut
Pinot, zeggen u waarschijnlijk helemaal niets, maar wees niet
verrast wanneer deze mannen over een aantal jaren heersen op
elke voorpagina.
Ook de prestaties van Dafne Schippers op het EK Atletiek verdienen
het niet om onbenoemd te blijven. Hoe lang is het wel niet geleden
dat een Nederlandse atlete een rol van betekenis speelde in het
internationale sprintcircuit?

Een kleine maand eerder begon het wereldkampioenschap voet-
bal. Het omstreden maar in uitvoering vaak spectaculaire toernooi
in Brazilië, bracht ons een ontketend Columbia, niet te stoppen
Costa-Ricanen  en voornamelijk een boven verwachting preste-
rend Nederlands elftal. Dit laatste zorgde, bijna traditioneel, weer
voor complete gekte in ons lage landje. Grote oranje wortels in vorm
van hoeden, elke seconde geschreeuw over een wereldtitel, niets
bleef ons bespaard. Dat bondscoach Van Gaal al het voetbal en
plezier met chirurgische precisie uit de ploeg had verwijderd, werd
daarentegen weer minder besproken. Sterker nog, de man die in
het verleden nog door de volledige Nederlandse voetbalwereld
werd verafschuwd, wordt op dit moment vereerd zoals in een ver
verleden enkel de Grieken hebben geëvenaard. Hedendaags wordt
van elke stap die de Nederlandse Zeus doet, uitgebreid verslag
gedaan. Het meest verwonderlijke is nog dat wij Nederlanders
daadwerkelijk geïnteresseerd blijken. Ik moet u eerlijk bekennen
dat ik nu al zit te wachten op de eerstvolgende woede uitbarsting
van de man, om hem vervolgens weer van zijn voetstuk te zien
vallen.
Nee, dan wist ik mij beter te vermaken met 'Die Manschaft', de
voorgeprogrammeerde voetbalmachine van weleer, wist de lijn
van de afgelopen jaren voort te trekken. Ineens is het leuk om naar
de Duitsers te kijken, toch een aparte gewaarwording. Dat de
Duitsers voor hun schitterende spel uiteindelijk werden beloond
met de wereldbeker, kan dan ook zeker gerechtigheid genoemd
worden. Dit alom geroemde combinatievoetbal, heeft eens bekend
gestaan als 'de Hollandse School'.
Coaches als Van Gaal hebben de
afgelopen jaren helaas deze af-
komst verloochend. Het Neder-
landse 'totaalvoetbal' werd de nek
omgedraaid en ingeruild voor een
inspiratieloze, resultaatgerichte
en angsthazige tactiek. Dat hier-
mee de halve finale gehaald is,
was voor veel liefhebbers een
pleister voor op de wonde, terwijl de meerderheid zich er waar-
schijnlijk helemaal niet druk om maakte. Dit geldt niet voor mij.
Meerdere malen tijdens het kampioenschap, heb ik tijdens de
wedstrijden van Oranje een haast onbekend gevoel bij mijzelf
waargenomen, namelijk pure onverschilligheid. Op een gegeven
moment ben ik maar gaan supporteren voor Duitsland. De sympa-
thie voor de Hollandse leeuwen is bij mij totaal verdwenen.

Nils Reiffers
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

zondag 31 augustus
09.30 uur - ds. P.A. Slager
16.00 uur - ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
zondag 7 september
11.00 uur - ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur - ds. P.A. Slager
zondag 14 september
09.30 uur - ds. P.A. Slager, viering
Heilig Avondmaal
14.30 uur - ds. T. Groenveld, Roode-
school
zondag 21 september
09.30 uur - br. R. Welfing, lees-
dienst
16.00 uur - ds. J.T. Oldenhuis, Gro-
ningen
zondag 28 september
10.00 uur - ds. J.M.A. Groenveld,
Assen
14.30 uur - ds. P.A. Slager
zondag 5 oktober
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. H.W. van Egmond,
Ten Boer
____________________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM

Zondag 31 augustus, Antoniuskerk
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
koffie/thee in Salem
Zondag 7 september
10.00 uur - prof. dr. L.J. van den
Brom, Haren
Zondag 14 september
10.00 uur - mevr. J.C. Prins-Pest-
oor, koffie/thee in Salem

Zondag 21 september
10.00 uur - ds. G.A. Segger, Uithui-
zen
koffiedrinken gez. kerken in GKV
Zondag 28 september
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
viering Heilig Avondmaal
Zondag 5 oktober
10.00 uur - mevr. J.C. Prins-Pest-
oor. Startzondag
koffie/thee/maaltijd in Salem
____________________________________

KERKDIENSTEN CHRISTELIJK
GEREFORMEERDE KERK KANTENS
(Wijzigingen voorbehouden)

Zondag 31 augustus
09.30 uur - ds. J. Sijtsma
14.30 uur - bevestiging en intrede
ds. J. Oosterbroek
Zondag 7 september
09.30 uur - ds. J. Oosterbroek
14.30 uur - ds. J. Oosterbroek
Zondag 14 september
09.30 uur - ds. J. Oosterbroek
14.30 uur - ds. J. Oosterbroek
Zondag 21 september
09.30 uur - ds. J. Oosterbroek
14.30 uur - ds. J. Oosterbroek
Zondag 28 september
09.30 uur - ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  - ds. J. Oosterbroek
____________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 31 augustus
19.00 uur  - br. R. Schripsema
Zondag 14 september
19.00 uur  - ds. A. Lagendijk
Zondag 25 september
19.00 uur  - ds. A.J. Fraanje

‘Laat niet, als dank, voor ‘t aangenaam verpoozen, den eigenaar van ‘t
Bosch, de schillen en de doozen’
Dit was een slogan van de ANWB uit 1915. Nu bijna 100 jaar later is deze
slogan nog steeds van toepassing voor sommigen...
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Geopend
vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur
(ook afhaal)
Zaterdag van 17.00 tot 20.00 uur

Diverse menu's
Soep v.d. dag .............. � 2,25
Spareribschotel ............ � 7,25
Zalmschotel ................. � 7,25
Karbonade ................... � 6,25
Schnitzel ..................... � 7,25
Shoarmaschotel .......... � 6,25
Visfilet .......................... � 5,25
Kippenwings ............... � 5,25
Macaroni ..................... � 5,25
Bami ............................ � 5,25
Gevulde tortilla's
(met gehakt/groente
en salade) ....................... � 5,25
Poffert .......................... � 5,25

Weekendmenu v.a. ...... � 5,25
5 en 6 september
Lasagne met sla
12 en 13 september
Rijst met Rendang en sla
19 en 20 september
Pasta Carbonara met sla
26 en 27 september
Verrassingsstamppot

Toetje
Leutje Lanteern
(poffert, ijs, vruchten,
slagroom) .................... � 3,50
Kleine sorbet ................ � 1,75
Grote sorbet ................. � 2,50

Schotels worden geserveerd met
gebakken aardappelen of frites/
salade of groente v.d. dag.
Menu's ook voor de afhaal.
Vlees geserveerd met gebakken
ui/champignons/paprika, extra
.................................... � 0,75

Ook uw adres voor frites, snacks
en Max patat v.a. ......... � 1,25
Ook voor Buffetten: warm of koud
(evt. met BBQ) v.a. � 17,50 p.p.
Diner: 4  gangen v.a. � 17,50 p.p.
Lunch: v.a ............. �  7,50 p.p.
en catering uw adres!

Agenda
Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis
Koor Pavane
_________________________________________________________

Kantens
Zondag 31 augustus
t Schienvat
Vertelfestival

Dinsdag 2 september
t Schienvat
11.00 - 12.00
Inloopspreekuur consultatiebureau

Donderdag 4 september
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop

Maandag 8 september
t Schienvat
19.30 uur
CSCW vergadering

Woensdag 10 september
t Schienvat
19.30 uur
Volleyballen (Chr. Geref. kerk)

Vrijdag 12 september
tot woensdag 5 november
t Schienvat
Tijdens openingstijden
Expositie Handwerkclub Vrouwen-
raad

Zaterdag 13 september
Antoniuskerk + Grote Geert
10.00 - 17.00 uur
Open Monumentendag

Donderdag 18 september
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop

Donderdag 18 september
t Schienvat
19.30 uur
Herfstvergadering Vrouwenraad

Maandag 22 september
t Schienvat
10.00 uur
Overleg Vervoersdienst

Woensdag 24 september
t Schienvat
13.00 - 16.00 uur
Bridgecursus

Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 (  0,10 p.min)
__________________________________________________

TANDARTSEN
Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefo-
nisch te consulteren.

30 en 31 augustus
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595  431716
6 en 7 september
C.J. Conradie
Bedum - T 050  3012337
13 en 14 september
H. Meursing
Middelstum - T 0595  552292
20 en 21 september
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595  431716
27 en 28 september
A.M. van Waes
Uithuizermeeden - T 0595  413684
__________________________________________________

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
__________________________________________________

MAATSCHAPPELIJK WERK MJD:
www.mjd.nl/eemsmond. Inloop-
spreekuren in Uithuizen en Warf-
fum - T 0595 - 437555
__________________________________________________

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

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

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613
__________________________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084 / M 06-14611173
__________________________________________________

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

Zaterdag 27 september
Antoniuskerk
20.00 uur
Avondconcert Vocaal Ensemble Het
Hoogeland

Zondag 28 september
t Schienvat
v.a. 11.00 uur
Accordeonklanken (gratis entree!)

Kanster
Jeugdhonk
openingstijden
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur

Vaste activiteiten
t Schienvat
Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
Volksdansen
19.30 - 21.30 uur
Volleybal
20.00 - 22.00 uur
Tai Chi (o.l.v. Jan Jansen)

Woensdag
19.30 - 20.30 uur
Bodyshape
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub
(één keer per twee weken)

Donderdag
V.a. 19.30 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
De Vlinthippers

Aangeboden:
5 mooie grote buxusbollen,
doorsnee 50 cm.
Tegen elk aannemelijk bod.
T 551084
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… de familie Rottink aan de Middelstumerweg
Op een zeer mooie zomerochtend ga ik de tuin van de familie Rottink bekijken. Wat direct opvalt zijn de enorme hortensia's in de voortuin in de
kleuren blauw, paars en wit. Deze complementeren de uitstraling van het toch al mooie huis. Verder zijn er de Japanse anemoon in de kleuren wit
en lichtroze, lavendel, stokrozen, sedum en de kaardenbol te vinden.

Achter het huis bevindt zich een
prachtige tuin, welke een mediter-
rane uitstraling  heeft. De achter-
kant van het huis is begroeid met
een druif die volop vrucht draagt.
Tegen de garage, die in een  mooie
blauwe kleur is geschilderd,
groeien een witte klimroos en een
vaste lathyrus met zijn veelkleuri-
ge bloemen. Er staan ook hosta's,
zwarte petunia's  en begonia's in
potten. Een bijzondere vermelding
verdient de oleander die ooit als
stekje uit Zwitserland is meege-

bracht en die nu al zo'n 56 jaar oud
is. In de border staan o.a. monniks-
kap, verbena en veel rozen.
Middels een doorgang tussen de
beukenhagen die de tuin opdelen,
kom ik in de groentetuin waarin een
grote selectie aan kruiden, groente
en fruit groeit. Er zijn bramen- en
frambozenstruiken, prei, wilde ven-
kel, bietjes, rode boerenkool en nog
teveel om op te noemen, te vinden.
Wat de groentetuin verder bijzon-
der maakt is de combinatie met
bloeiende planten zoals de gouds-

bloem. De Martina tomatenplanten
hebben grote trossen en al afrijpen-
de vruchten.
Als ik weer door een andere door-
gang van de haag ga, kom ik op een
gazon met een heerlijke plek om te
zitten; de daar aanwezige hangmat
nodigt zeer uit tot gebruik. Hier
staan ook de fruitbomen zoals de
kweepeer, Goudrenet, hand- en
stoofpeer en een mispelboom. Ach-
terin de tuin staat een compostvat
waarin een Uchiki kuri pompoen
het heel goed staat te doen. Als ik
verder loop kom ik een kasje tegen
met veel verschillende soorten to-
maten. Hier staan ook grote bossen
salie, rozema-
rijn, tijm, korian-
der en kervel.
Verder staan

hier bessenstruiken zoals de zwar-
te, witte en kruisbes.
Als laatste bekijk ik de borders
naast het huis waar dahlia's in vele
soorten met enorm grote bloemen
staan. Ook een grote kaardenbol-
plant trekt de aandacht. In de bor-
ders staan verder bolderik, wijn-
bes, witte zonnehoed, kardoem (wat
familie van de artisjok is) en nog
veel meer. Er is ook een grote wa-
terput. Al met al heeft de familie
Rottink een prachtige en bijzondere
tuin waar je heel lang in kan rond-
dwalen en waar je telkens weer
verrast wordt door de veelzijdig-
heid ervan.

Cindy Moorlag
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Tijdens Monumentenweekend op 13 en 14 september aanstaande is ook
molen de Grote Geert geopend. De molenaar neemt u mee op reis door
de molen en zal vertellen over hoe het vroeger was om molenaar te zijn.

Op 23 juli jl. stond heel Nederland stil bij de
overledenen van de vliegtuigramp van de MH17
tijdens de Dag van Nationale rouw. Zo ook in
Kantens, waar de molenaar de molen de Grote
Geert in de rouwstand had gezet. Dit is prachtig
vastgelegd door John van de Rijdt.

Bij voldoende wind werd er soms
dagen en nachten doorgewerkt op
de malende molen om het graan te
malen en het gerst tot gort te pellen.
Ook zal de fotogroep 2011 in de
molen een foto-expositie inrichten.
Tevens zijn er weer pannenkoeken
en diverse meelsoorten te koop
zijn.

In oktober doet de molen alle week-
einden op zaterdag en zondag mee
met "oktobermaand Kindermaand",
bedoeld voor kinderen van de ba-
sisschool. De molenaar neemt de
kinderen dan mee op reis door de

molen en legt uit hoe een graankor-
rel een pannenkoek wordt. Aan-
vang op zaterdag en zondag: 14.00
uur, duur van activiteit: ongeveer
één uur.
Na afloop zijn er pannenkoeken en
diverse meelsoorten te koop in de
molen.

De molenaar en medewerkers

Veel Duitse
bezoekers
verwacht tijdens
Dag van de Regio
Op zaterdag 4 en zondag 5 oktober
wordt voor de elfde keer de Dag
van de Regio gehouden. Dit jaar
worden veel Duitse bezoekers ver-
wacht dankzij de aantrekkelijke
arrangementen die worden aange-
boden.

Een heel weekend lang staat in
Groningen, Drenthe en Duitsland
de eigen regio in het middelpunt
van de belangstelling. Bezoekers,
toeristen en de plaatselijke bevol-
king kunnen kennismaken met wat
er speelt en leeft in de regio. Cen-
traal thema van de Dag van de
Regio 2014 is Buur en cultuur.

De Groninger borgen, rustieke es-
dorpen op de Hondsrug, het weidse
uitzicht in de Veenkoloniën en de
historische vestingdorpen, ons rijk
cultureel erfgoed vormt een perfect
decor voor talloze activiteiten die
worden georganiseerd door bedrij-
ven en organisaties in de regio.

Zo vindt in Klazienaveen Kunst in de
Kas plaats, een evenement waarbij
regionale kunstenaars hun werk
exposeren bij lokale kwekerijen.
Door Waterschap Hunze en Aa's
wordt een feestelijk evenement
georganiseerd rondom de hereni-
ging van De Runde met de Ruiten
Aa. En in Beerta en Finsterwolde
wordt weer een Garagesale gehou-
den. In Duitsland kunt u o.a. genie-
ten van markten met lokale produc-
ten bij het Moormuseum en bij Tier-
park Nordhorn. Kortom, de regio
bruist!

Wilt u meedoen met uw dorp?
Kijk op www.dagvanderegio.nl
voor meer informatie, plan een bij-
eenkomst met uw dorpsgenoten en
kom samen in actie.
U kunt uw activiteit aanmelden op
www.dagvanderegio.nl.


