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Koningsspelen op obs Klinkenborg
De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle kinderen in het basisonderwijs. In 2013 zijn de eerste
Koningsspelen georganiseerd in het kader van de inhuldiging van Koning Willem Alexander. Sinds de eerste
editie nemen jaarlijks meer dan een miljoen kinderen en rond de 5.400 basisscholen deel aan de Konings-
spelen. Het doel van deze dag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk en leuk het is om samen te sporten
en te eten.

Ook dit jaar hebben we als school
weer deelgenomen aan deze fees-
telijke dag. We zijn de dag in het
lokaal van groep 7 en 8 gestart met
de dans van de Koningsspelen van
dit jaar met alle kinderen van de
school bij elkaar. Dit jaar heette het
lied dat hierbij hoorde: 'Hupsakee',
de nieuwe versie van 'hoofd, schou-
ders, knie en teen' (bij u allen wel-
licht bekend, zo niet: volg met uw
handen de woorden van de tekst en
u hebt de goede beweging te pak-
ken). Als u het liedje en dansje eens

wilt bekijken, kunt u kijken op:  http:/
/kvk.vara.nl/clip/hupsakee-video-
clip , via kvk.vara.nl komt u er ook.
Daar vindt u ook de dansinstructie,
voor de echte fanatiekelingen on-
der u.

Na het gezamenlijk dansen in de
hele school zijn de groepen 1 t/m 4
naar t Schienvat vertrokken. Alle
kinderen van groep 7 en 8 hebben
’s ochtends een prachtige apen-
kooi opgebouwd voor de rest van
de kinderen. We gaan ieder jaar
naar de enorme zaal in Uithuizen
(De Mencke), maar door ziekte van
de vakleerkracht is dat dit jaar niet
doorgegaan. Wij zijn heel blij met
onze groep 7 en 8, die zonder enige
moeite iets moois voor de hele
school hebben klaargezet. Alle kin-
deren konden in t Schienvat kiezen
wat ze leuk vonden, van klimmen
tot slingeren; voor ieder wat wils.

Tussen de middag hebben we met
de hele school geluncht, verzorgd
door onze actieve  Activiteitenraad,
waarvoor grote dank! De lunch
bestond uit broodjes en rijstwafels
met allerlei soorten gezond beleg.
Daarbij werd ook nog komkommer
en fruit geserveerd.

Na de ochtend zijn de kinderen van
groep 1 t/m 4 naar huis gegaan om
aan hun welverdiende vakantie te
beginnen. Groep 5 t/m 8 had voor de
middag t Schienvat op het program-
ma staan. Hierna konden ook zij
aan hun vakantie beginnen. We
hebben genoten van de sportiviteit
en het plezier van de kinderen en
wensen iedereen een mooie mei-
vakantie!

Team OBS Klinkenborg

Alette de Vries-Rennen
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Donateursloop speeltuin t Spruddernust
Zoals u wellicht gemerkt heeft is het bestuur van de speeltuincommissie
Kantens de afgelopen maanden druk bezig geweest om onderhoud te
plegen aan de speeltuin. Zo zijn de toestellen geschilderd, is er gesnoeid
en opgeruimd en als klapper is de oude schommel eruit gehaald en deze
wordt vervangen door een heuse nestschommel!

We hebben nog verschillende plan-
nen voor de speeltuin zoals een
nieuwe picknicktafel, een speel-
toestel voor de kleintjes en een
nieuw hek. Graag zouden we uw
steun daarbij willen vragen door
een donatie te doen welke geheel
ten goede komt aan de speeltuin. In
mei zullen we daarom bij u aan de
deur  komen  om  te  vragen  of  u
donateur wilt worden voor � 3,00
per jaar of een eenmalige bijdrage

wilt geven. Wij hopen van harte op
uw steun!

Noteer ook vast in de agenda: zater-
dag 25 juni 2016 feest in t Sprudder-
nest!

Hartelijke groet
Katja, Maarten, Raufiq,
Jan Willem en Marjolijn

Marieke Brenninkmeijer
________________________________________________________________________

NL doet ACTIE in Kantens
Op zaterdag 4 juni 2016 houden we van 11.00  17.00 uur een actie in
het kader van 'NL doet'. Met allemaal enthousiaste vrijwilligers gaan we
aan de slag (helaas was Maxima verhinderd..)! Het idee is om een aantal
klussen te doen op OBS Klinkenborg en voor peuterspeelzaal 'Poppedijn'
om het gebouw nog leuker te maken voor uw kinderen!

Doet u mee?
We gaan er een gezellige dag van
maken met na het klussen een
gezellige borrel met hapjes om na
te praten! Noteert u deze datum
alvast in uw agenda. Alleen met uw
hulp kunnen we er een leuke en
zinvolle dag van maken!

Marieke Brenninkmeijer
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1. Even voorstellen (naam, adres,
leeftijd)
Moi, ik ben Hindrik Mosselaar en
woon aan de Usquerderweg 21 te
Rottum (Helwerd) en ben inmid-
dels met m'n 44e levensjaar bezig.

2. Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
In m'n vrije tijd doe ik graag dingen
die mogen en niet moeten of anders
gezegd 'gewoon een beetje aan-
keuteln in huis of in de tuin.

3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Mijn ontbijt bestaat uit drie sneden
brood met verschillende soorten
beleg, maar in ieder geval één bo-
terham met kaas (liefst oude kaas),
verder een beker steenkoude melk.
Verder vind ik het plezierig om tij-
dens het ontbijt een krant te lezen,
dat werkt lekker ontspannend.

4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Ik heb eigenlijk geen favoriet kle-
dingstuk, maar voel me prettig om
netjes gekleed over straat te gaan.

5. Waar krijg je de meeste energie
van?
Door bezigheden te mogen doen en
vooral niet te moeten doen.

6. Naar welke radiozender(s) luis-
ter je het liefst en waarom?
In huis staat de radio meestal op
Noord, in de auto op 100%NL, ver-
der heb ik een hekel aan 'herrie' uit
de radio.

7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Muziek van mannenkoren en daar-
van dan verschillende nummers,
bijv. You raise me up. enz.

8. Met welke BN-er zou je wel eens
willen dineren en waarom?
Als ik iemand zou moeten kiezen
dan zou het Johnny de Mol zijn. Ik
bewonder zijn neutrale omgang met
kinderen en mensen met het down-
syndroom.

9. Wat zou je doen met � 1 miljoen?
Geen idee, geld maakt niet geluk-
kig en zie het als een noodzakelijk
kwaad!

10. Wat durf of doe je ECHT niet?
Angst is een slechte raadgever, het
is beter om je niet moedwillig in
gevaar te begeven.

11. Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
Wie tevreden is met wat ie heeft, is
de rijkste die er leeft. Ben dus een
tevreden mens die geen (bijzonde-
re) wensen heeft.

12. Aan wie geef je de Pen door?
Mijn buurman Hans Knook.

Orgelconcert op zaterdag 14 mei
De Orgelcommissie organiseert op zaterdag 14 mei een orgelconcert in
de Antoniuskerk, aanvang 20.00 uur. Niemand minder dan de Duitse
organist Harald Vogel zal het orgel bespelen met werken die speciaal
geschikt zijn voor het 16e eeuwse orgel, maar ook met werken die passen
aan de vooravond van Pinksteren. Na afloop wordt er op het koor een
drankje aangeboden. De entree is gelijk aan andere orgelconcerten in de
regio.

Welkom!
Martin Sprenger
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Moi, Dick Holtman is de naam
Toen 36 jaar geleden t Lougnijs het levenslicht zag, was ik een jaar of
10, 11. Mijn ouders boerden op de boerderij 'Klinkenborg' waar ik in 1969
ben geboren. De boerderij was niet aangesloten op het elektriciteitsnet,
we wekten onze eigen elektriciteit op middels een groot aggregaat. Als
deze overdag aanstond kon de wasmachine draaien en werden op zolder
de accu's geladen, waar we 's avonds dan weer licht van hadden. Ook
brandde er 's avonds wel een petroleumlamp, waar we onder konden
zitten om te leren.

Omdat we geen tv hadden, speel-
den we vaak spelletjes. Zo leerde ik
ook dammen. Ik heb jarenlang met
veel plezier bij de gezellige dam-
club in Kantens gespeeld. Inmid-
dels dam ik ook alweer jaren bij de
damclub in Leek, met veel plezier.

Ik ben de middelste uit het gezin,
heb nog drie broers en drie zussen.
Het was thuis geen vetpot, we
waren maar 'arme' mensen, maar

Na de christelijke basisschool in
Kantens, heb ik de mavo in Mid-
delstum doorlopen. Hierna de mid-
delbare landbouwschool in Gro-
ningen gevolgd. Helaas zijn die
eerste beide scholen ter ziele ge-
gaan. Tegenwoordig moet alles
maar groter en groter, maar het
wordt alleen maar onpersoonlijker
en niet goedkoper. En alles wordt
vertraagd, omdat het over nog meer
schijven loopt.

Maar goed, 14 jaar geleden kwam
ik Anke tegen en we zijn een jaar
later getrouwd. Inmiddels zijn we
de trotse ouders van Matthijs, Elise
en Tobias. In mei zijn ze alweer
acht, zes en vier jaar oud en zijn we
nog steeds gelukkig getrouwd.

Ik had altijd in mijn hoofd dat ik nog
eens zo zou willen wonen, dat als ik
in mijn blote kont rond het huis ren,
niemand me zou zien. Ik heb het nog
niet geprobeerd, maar zo wonen
we inmiddels wel. In 2006 zijn we
verhuisd naar Tolbert, waar we op
een boerderijtje middenin de lan-

derijen en boomsingels naar volle
tevredenheid wonen. Dagelijks lo-
pen er reeën en hazen over onze
grond. We hebben een tuin van één
hectare en verbouwen vele groen-
ten voor eigen gebruik. We hebben
ook een boomgaard aangelegd.
Appels, peren, pruimen, kersen,
walnoot, hazelnoot, tamme kas-
tanje, druiven, vijg, bessen enz. en
andere groenten, onbespoten uit
eigen tuin, wat heerlijk is dat.

We zijn grootgebracht met waar-
den en normen en dat proberen we
ook onze kinderen mee te geven.
Tevreden zijn met wat je gegeven
is/wordt.
We leven in een wereld van 'extre-
misme'. Alles moet zo in de over-
treffende trap. Altijd maar die uiter-
sten. Meer loon, alles willen heb-
ben enz. Maar laten we teruggaan
naar de basis, levend naar onze
mogelijkheden en tevreden zijn met
wat je hebt. Dan kun je met veel
plezier leven.

Ik groet u.

dit hoefde je nog geen armoede te
noemen. We leefden eigenlijk in
grote  rijkdom,  kregen  genoeg  te
eten, waren gekleed, leefden mid-
den in de natuur; heerlijk vissen in
het Boterdiep met meerdere hen-
gels, verscholen tussen het riet
waar de politie je niet zag, en vaak
struinend door de landerijen, eie-
ren zoekend of muntjes of pijpen-
koppen enz.

Feestelijk slotconcert 2016
van De Kaanster Vlinthippers
Op zaterdag 4 juni a.s. treedt het koor tijdens haar jaarlijks slotconcert
samen met Hans van der Lijke, Grunneger tekstschrijver en troubadour,
op in t Schienvat in Kantens.

De avond begint om 19.30 uur. Het belooft een gezellige muzikale avond
te worden. Er staan veel meezingliedjes op het programma. Verdere
mededelingen volgen in t Lougnijs van juni.
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Als Statenlid kun je niet overal ver-
stand van hebben en ook niet alles
weten over de zaken die aan de
orde komen in de Statenvergade-
ring. Daarom is het fijn als jouw
politieke partij meerdere zetels bij
de verkiezingen heeft gekregen
zodat de onderwerpen tussen de
fractieleden worden verdeeld. Ik
draag nu al bijna een jaar de verant-
woordelijkheid voor Zorg, Leefbaar-
heid en Natuur. Maar hoe breng ik
dat in praktijk?
Bij een agendapunt dat betrekking
heeft op mijn onderwerpen, ver-
diep ik me erin en in de achtergrond
ervan om tot een goed standpunt te
komen. Ook als er iets in de Provin-
cie gebeurt, kom ik in actie. De
aankondiging van de sluiting van
acht locaties van zorginstellingen
voor ouderen in de provincie Gro-
ningen sluit aan bij mijn onderwerp
Zorg. Het woonzorgcentrum Hip-
polytushoes in Middelstum staat
op de lijst per 31 augustus 2019.
Ik ben er trots op dat er onmiddellijk
de werkgroep Vrienden van het
Hippolytushoes werd gevormd om
de mogelijkheden te onderzoeken
om het zorgcentrum te behouden.
Maar wat kan de Provincie doen?
De verantwoordelijkheid voor de
zorg  is  immers  de  taak  van  de

gemeente. In het Collegeakkoord
staat echter dat zorg voor iedereen
bereikbaar en beschikbaar moet
zijn en dat het College zich daarvoor
verantwoordelijk voelt. Omdat ik
me ongerust maakte over de even-
tuele sluiting, heb ik gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid om
schriftelijke vragen te stellen aan
het College als Provinciebestuur.
Hierin vraag ik wat de gevolgen zijn
voor de spreiding en de beschik-
baarheid van ouderenzorg in de
provincie en de gevolgen voor de
leefbaarheid van het dorp. Wie weet
zijn er toch nog mogelijkheden…
Wat  leefbaarheid  betreft  is  in  de
Statenvergadering van 10 februari
jl. de voordracht van de Kaders en
uitgangspunten voor het Uitvoe-
ringsprogramma Leefbaarheid
2016-2020 vastgesteld met daarbij
de beschikbaarheid van 22 miljoen
euro. We besloten ook om de Gro-
ningers er zelf bij te betrekken. Wat
vindt men belangrijk voor de leef-
baarheid in eigen omgeving? Wel-
ke goede ideeën zijn er? Daarom
hadden we een meldweek Leef-
baarheid georganiseerd.
Van maandag 4 tot en met vrijdag
8 april zat een belteam met Staten-

leden van negen
uur 's morgens tot
negen uur 's
avonds klaar om
ideeën en wensen
te noteren. Ik heb
ook enkele dagde-
len meegedaan en
het was geweldig
dat er zoveel men-
sen reageerden
met zulke leuke en
goede initiatieven!
Ik heb nog steeds
zorgen over de zorg
in Groningen, maar
maak me geen zor-
gen over de kracht
van de Groningers!

Hilma Oudman



De redactie heeft mij gevraagd of
ik wat wilde schrijven over mijn
werk. Dat wil ik graag doen, want
mijn werk is heel leuk. Sinds 1988
woon ik,  Annette  van  Velde,  in
Kantens. Mijn man en ik hebben
een melkveebedrijf aan de Ooster-
weg. Op onze boerderij draait alles
om de melkkoeien. Op het land
verbouwen we de gewassen, die
de basis vormen voor gezonde
voeding voor onze melkkoeien. Het
is eigenlijk heel bijzonder dat koeien
zo'n hoogwaardig product als melk
produceren uit gras, dat niet ge-
schikt is voor menselijke con-
sumptie.

Wij behandelen onze dieren met
veel respect. Zij zorgen voor het
inkomen voor onze familie en voor
heerlijke, gezonde melkproducten
voor velen.

In onze stal is er veel aandacht voor
het klimaat en het comfort voor de
koeien. Daarbij maken we gebruik
van moderne technieken, die de
gezondheid en het welbevinden van
ons vee bevorderen. Dit jaar zullen
we onze stal uitbreiden en op ter-
mijn onze koeien de keuze geven
om de wei in te gaan, omdat dit zo'n
uitdrukkelijke wens is vanuit de
samenleving. Daar willen we graag
gehoor aan geven.

Ik vind dat we heel veel geluk heb-
ben dat we elke dag weer met
plezier mogen werken in een na-
tuurlijke omgeving, waarin het
welzijn van onze dieren centraal
staat.

Het is heerlijk om in het voorjaar
het vers gemaaide gras te ruiken en
om op een koude wintermorgen te
werken tussen de warme koeien-
lijven. Daarnaast is het prachtig om
een pasgeboren kalf te leren drin-
ken. Je weet immers dat het dier
nog jaren bij je zal blijven.

Sinds een aantal jaren zet ik mij in
voor de boeren en tuinders in Ne-
derland. De land- en tuinbouw or-
ganisatie LTO Noord zet zich in voor
het versterken van het onderne-
merschap van boeren, van markt-
posities, voor duurzaamheid en
voor het werken aan imago. Dit
doen we in gemeenten, provincies,
Den Haag en Brussel.

Daarnaast heb ik, als vice-voorzit-
ter van het Algemeen Bestuur van
LTO Noord, een toezichthoudende
functie op het reilen en zeilen van de
Vereniging LTO Noord.

Boeren ervaren dagelijks de uitda-
ging om in te spelen op maatschap-
pelijke en mondiale ontwikkelin-
gen, zoals de toenemende interna-
tionalisering en opschaling van de
verwerking en afzet. Hun inkomen
wordt door liberalisering en globa-
lisering in toenemende mate beïn-
vloed door de wereldmarkt. Links-
om of rechtsom, altijd moet daarbij
worden ingespeeld op wat de con-
sument belangrijk vindt: prijs, mi-
lieu, landschap en dierenwelzijn.
Boeren doe je dus met de omge-
ving. Als ondernemer voeg je
waarde toe, niet alleen door
wat je produceert, maar ook
door de wijze waar-
op en met wel-
ke partner.

Als bestuur-
der van LTO Noord
voer ik gesprekken met
allerlei mensen, die belangrijk
zijn voor de boeren. Dat gaat van
de Nationaal Coördinator Gronin-
gen en gedeputeerden in Gronin-
gen tot de Staatsecretaris van EZ
(Economische Zaken) en I&M (In-
frastructuur en Milieu) in Den Haag
en de Commissaris van Landbouw

in Brussel. Maar ook bijvoorbeeld
met de Waterschappen, Kadaster,
collega ondernemers van het VNO-
MKB en de natuur- en milieuorga-
nisaties.

Het is belangrijk dat gemeenten,
provincies en de regering beleid
maken, waarmee ze rekening hou-
den met het perspectief van boe-
ren. Boeren zijn belangrijk voor de
leefbaarheid op het platteland, voor
het landschap, voor ons voedsel en
voor onze economie in Nederland.

Annette van Velde



Expositie schilderijen van Dieuwer
Elema in het kerkje van Rottum
VAN 23 APRIL TOT 2 MEI EXPOSEERT DIEUWER ELEMA
IN HET KERKJE VAN ROTTUM.

Op Dieuwer Elema's schilderijen zien we haar geliefde geboortestreek,
het Groninger land. Kenmerkend voor haar werk zijn de heldere kleuren,
weinig details, grote vlakken met diagonale lijnen waardoor diepte en
ruimte ontstaat, dit alles met forse streken neergezet.

Deze expositie is dagelijks te be-
zoeken van 10.00 tot 17.00 uur in het
kerkje, Kloosterweg 17, Rottum.

Dieuwer Elema, geboren in 1954,
schildert het liefst ruimtelijke land-
schappen en gaat daarmee terug
naar haar zo geliefde geboorte-
streek het Groninger Land en de
Wadden. Tot haar 16e jaar woonde
ze vlakbij het dorpje Huizinge op het
Hogeland. Daar schilderde Jannes
de Vries, een van de leden van de
bekende Groninger Kunstkring de
Ploeg, op het land rondom hun boer-
derij. Dat maakte grote indruk. Deze
schildersgroep is een van haar
belangrijkste inspiratiebronnen.

Bij voorkeur schildert Dieuwer bui-
ten, maar als dat niet kan, maakt ze
gebruik van schetsen en foto's. Ze
schildert met brede kwast -een
spalter- en probeert met ruime be-
wegingen het weidse, de essentie

van het landschap weer te geven.
Kenmerkend voor haar werk zijn de
heldere frisse kleuren, weinig de-
tails, grote vlakken met diagonale
lijnen waardoor diepte en ruimte
ontstaat, dit alles met forse streken
neergezet. Met haar dorps- en stads-
gezichten, reisimpressies en stil-
levens slaat zij de laatste jaren een
meer gedetailleerde richting in. Haar
werk is kleurrijk, krachtig en mo-
numentaal.

Ze volgde sinds 2000 schilderles-
sen bij diverse kunstenaars. In 2014
beëindigde ze de Wackers Acade-
mie te Amsterdam, de Academie
voor klassieke schilderkunst.

Ze exposeert regelmatig en doet
jaarlijks mee aan de KunstRonde
Vecht en Plassen
www.dieuwerelema.nl
www.kunstronde.nl
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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.

Beelden
t Zel joe mor overkómen dat ie vattien beelden vergees kriegen. Dat
overkwam Oskerd. Kunstenoar René de Boer woont aal vatteg joar ien
n dik hoes noast meulen. Doar het e genog roemte om zien monumen-
toale beelden te moaken. Mor René is ientied 70 joar en wil t stoarege-
raan doun. De vattien beelden stonden sunt 2011 ien Sapmeer bie
zörghoes Nieuw Woelwijck, mor dij haren gain sìnten om ze te kopen en
dou het e ze aan Oskerd geven. Der binnen vanzulf wél òfsproaken mit
gemainte Eemsmond moakt, den dat stekt aaltied naauw mit kunst.

DODENHERDENKEN
1940 - 1945

Herdenken,
omzain noar,
stilstoan bie,
luustern noar..,
twei minuten.

Twei minuten
herdenken wie
dei heur leven,
heur alles gavven,
dei heur leven
ontnomen weur.

Twei minuten
omzain,
noar Vught,
noar Scheveningen,
noar Margraten,
noar Dachau,
noar…

Twei minuten
stilstoan bie
noar wel wait woar
en houveul doden
in 'n wereld
dei op vrede wacht…

Twei minuten
luustern
noar t fluustern
van stilte:
van stemmen
dei verstomden.

Daan van Vliet
Oet: Hailgewoon

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

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

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

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

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

A.B. Ritzema

Wie binnen nijsgiereg worden en
op n zunnege dag goan wie der op
òf. t Mout ien omgeven van trimbo-
an weden, op zied van t Berlage-
hoes. Wie lopen achter vernemen
wie. Gain trimtoustel te zain, zellen
wel òf west weden. Wél n bredje mit
'tennisbaan'.
Mor tou auto oet en aan de koier.
Dat wordt n haile tippel, zai k.
As wie n stuk op glee binnen, kom-
men wie eerste kunstwaark tegen,
n soort siepelvörm. De Boer moakt
zien kunstwaarken van stain, brons,
messing en cortenstoal. t Zigt der
rousteg oet, mor dat heurt zo.
Aan t ènd van loan komt tennisboan
ien zicht. Aan rechterkaant n holten
brugje mit maank bomen en stroe-
ken n stuk of wat klaine, luchtege
sculpturen, dij op dit stee mooi
oetkommen. Op achtergrond aalp-

moal zaarken van t olle kerkhof.
Wied vot stekt nog wat boven de
zaarken oet. Zollen dat ook gonnent
weden? Wie kieken mekoar aan,
wat doun we? Weerom noar auto.
Wie binnen nait veur ain gat te
vangen en rieden noar iengaang
van t kerkhof aan Zielsterweg. Ha-

ren wie dat mor eerder doan. Stoef
bie iengaang op n grasveldje stoan
vief metershoge beelden. Ze stoan
sikkom bie kunstenoar achter t hoes.
Hoge zoelen mit bovenop van aan-
der materioal n tulp of n voas? t
Lieken wel vief wachters.
Ie mouten mor ais kieken goan,
mor din mout ie joen loopschounen
aandoun. Op kerkhof monnen nog
meer objecten stoan, mor dat wil-
len wie wel loven.
Ien september bie Monumentaal
Usquert, as lu weer ien historische
hoezen en toenen kieken maggen,
zellen bezuikers noar de beelden
laaid worden.
n Kedo willen ie ja geern zain loa-
ten!

Anje van der Hoek

René de Boer
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Na weken van voorbereiding hebben diverse mensen uit Kantens en andere dorpen, op verschillende creatieve manieren, uiting gegeven aan hun
gevoel omtrent de aardbevingsproblematiek. Er werd een groot stilleven gemaakt van huisraad, dat kwam aan de noordkant van de theaterwerk-
plaats (Oosterweg 4 te Kantens) te staan.

Stilleven kwam tot leven

Dit  stilleven  diende  als  decor
van een zelfgemaakt theaterstuk
dat op vrijdag acht april ten tonele
werd gebracht en waarin drie
mensen speelden: Cato ten Hal-
lers uit Kantens, Thirza Wieringa
uit Stedum en Jaqueline Nieland
uit Appingedam. De regie was in
handen van Ton Brandsen uit
Stitswerd. De voorstelling begon
in de foyer. Nadat de toeschouwers
bij binnenkomst de gelegenheid
hadden om een kopje koffie of thee
te kopen, nodigde Cato de mensen
uit om haar te volgen naar de voor-

stelling. Toen het publiek bij het
'podium' aan kwam kon men nog
niks zien want rond het decor ston-
den hekken (die er al een paar jaar
staan) die beplakt waren met kran-
ten. De voorstelling begon met het
verwijderen van de kranten. Tijdens
het toneelstuk werden alle toeschou-
wers onderdeel van het toneelstuk.
Iedereen werd persoonlijk door twee
spelers op een eilandje van bakste-
nen geplaatst. Dit symboliseerde
dat alle gedupeerden van de gas-
winning, afzonderlijk, de schadeaf-
handeling proberen te verwerken.
Als alles naar wens verloopt, is er
niks aan de hand. Het wordt een heel
ander verhaal als dat een (langduri-
ge) strijd gaat worden. Dan is het
toch veel handiger om je groeperen
want samen sta je nu eenmaal ster-
ker. Het toneelspel bracht veel her-
kenning bij het publiek. Er werd ook

veelvuldig gelachen om het ko-
mische spel. Na de voorstelling
werden de vuurkorven aange-
stoken, want het was een perfec-
te avond. De toeschouwers gin-
gen alleen naar binnen om een
drankje te kopen, om vervolgens
bij een vuurkorf te zitten.
Tijdens de voorbereidende we-
ken werden mensen door Anne-

ke van de Graaf geïnterviewd, niet
door een verhaal letterlijk op papier
te zetten, maar door middel van een
dichtvorm, een zogenaamd elfje:

Smerig
Hamertje tik
Ik wil herstel

Niet lullen maar poetsen!
Aanpakken

Daarnaast waren enkele mensen
bezig om kleine stillevens te ma-
ken. Erna Alexandra Jansen uit
Kantens had van krantenpapier een
compleet mini-interieur gemaakt
waarbij vooral gelet moest worden
op de teksten van de krantensnip-
pers. Andere stillevens werden
eventueel vergezeld door een elfje.
Er waren ook elfjes zonder een
stilleven. Al deze verschillende stil-
levens zijn nog steeds te bekijken.

Men kan ze te allen tijde zien, door
de kleine raampjes van de theater-
werkplaats. Deze raampjes zitten
aan de oostkant van het gebouw.
Erna heeft ook nog een kunstwerk
gemaakt, in de vorm van een vlag,
dat nog steeds aan een paal hangt.
Ondergetekende heeft alle elfjes
verwerkt en naar Fred Reiffers ge-
stuurd, die als sponsoring de vele
elfjes uit heeft geprint op A3 formaat.

Zwanny Hofman

 Fred Reiffers
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Tadaaaaaaaa!!!!!!!!
De fotografen zijn in aantocht!
Bijna iedereen die zich heeft opgegeven om een stukje te schrijven voor
het boek over Kantens en zijn bewoners heeft dit inmiddels gedaan.
Hartelijk dank daarvoor. De eerste foto's zijn intussen gemaakt. Met het
mooie weer op komst gaan de fotografen verder met het maken van de
mooiste portretten van u als Kaanster. Hiervoor nemen zij contact met
u op.

We missen nog een aantal stukjes,
sommige liggen nog in een la, an-
dere zitten nog in het hoofd!! Geluk-
kig kunt u uw stukje nog inleveren
om zo het boek zo compleet moge-
lijk te maken. Ook als u zich nog niet
heeft opgegeven, kan dit alsnog! De
tijd begint nu te dringen, het zou fijn
zijn als u uw bijdrage vóór 1 juni
inlevert. Dit kan digitaal op het vol-
gende email adres :
boekcommissie@kantens.nl.

Geschreven stukjes kunt u inleve-
ren bij onderstaande personen. In-

dien u nog hulp nodig heeft bij het
schrijven van uw verhaal kunt u
ook met hen contact opnemen.
Ondernemers uit Kantens: Grijp uw
kans om met uw bedrijf in dit boek
te komen! U vertelt in 50 woorden
waar uw bedrijf voor staat en u
komt met een mooie foto in het
boek. Dit geldt ook voor de vereni-
gingen en stichtingen die Kantens
rijk zijn.

We hopen dat ook deze uitgave zo
compleet mogelijk wordt en dat we
met elkaar trots kunnen zijn op het
eindresultaat.
Laat deze laatste kans geen gemis-
te kans worden!

Kaanster Kermis
25 t/m 28 mei 2016
locatie: Sportpark de Kooi

Woensdag 25 mei
14.00 - 20.00 uur
braderie en rommelmarkt in de
Kooistraat. Om een gratis plekje te
reserveren of voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Miran-
da Blaauwwiekel  552265

20.00 uur
grote gezellige bingo in de feesttent
met fantastische prijzen!

Donderdag 26 mei
vanaf 20.00 uur
open podium met verschillende
leuke bands, gratis entree.

Vrijdag 27 mei
aanvang 19.00 uur
voetbalwedstrijd v.v. KRC - v.v.
ZEC.

vanaf 20.30 uur
feestzanger van het Noorden
'Kris Jager', gratis entree.

Zaterdag 28 mei
vanaf 14.00 uur
'Playback je gek', playbackshow
voor jong en oud.

vanaf 20.30 uur
'Swing ien Kannes' m.m.v. Disco
Chic, gratis entree.

En natuurlijk alle vier dagen een
gezellige kermis met diverse leuke
attracties, verzorgd door fam. Fol-
kerts. Ook is de snackwagen van
Effe Snacke weer aanwezig!

Graag tot ziens op
Kaanster Kermis 2016
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Even voorstellen:
Wij zijn halverwege december komen wonen aan de Stitswerderlaan 11
te Kantens. Ons gezin bestaat vast uit Bertha, mijn echtgenote, zoon
Sebastiaan (10 jaar) en mijzelf (Eric), soms tijdelijk aangevuld met onze
studerende dochters Rowanda (24) en Miranda (21). Onze oudste
dochter Daniella (26) woont samen met haar vriend Jarry en onze
kleinzoon Ruben in Uithuizermeeden.

Oorspronkelijk komen wij beiden
uit de stad Groningen, de laatste 16
jaren verbleven wij echter op
Schiermonnikoog. Daar hebben wij
met veel plezier gewoond, maar
het werd nu tijd om toch weer naar
de wal te verhuizen. Persoonlijke
omstandigheden als alle dochters
aan de wal, kleinkind aan de wal,
school en werk gaven de doorslag
bij deze beslissing.

Na veel wikken en wegen hebben
wij toch weer voor een klein dorp en
de rust gekozen. Het is Kantens
geworden omdat daar een woning
te koop stond die ons aansprak en
waar we ook kantoor konden hou-
den. Daar komt bij dat we de omge-
ving al kenden omdat we in de jaren
'80 ook een aantal jaren in Mid-
delstum hebben gewoond.

Ook bleken er op Schiermonnikoog
diverse inwoners te zijn die Kan-
tens goed kennen omdat er familie
van hen woont. Zij bevolen Kantens
van harte aan vanwege sfeer,
saamhorigheid en activiteiten en is

ook nog eens mijn jeugdvriend hier
woonachtig.

Bertha is werkzaam als zelfstandig
pedicure, voornamelijk op Schier-
monnikoog. Daarnaast is zij werk-
zaam op ons accountancy/assu-
rantiekantoor waar ik als zelfstan-
dig fiscaal-jurist aan het werk ben.

Op Schiermonnikoog was en ben
ik nog actief in diverse besturen.
Ook aan de wal heb ik nu net een
bestuursfunctie als penningmees-
ter bij de Groninger Energie Koepel
(GREK). Deze heeft als doel het
ondersteunen van plaatselijke ini-
tiatieven in de provincie Groningen
die aan de slag willen met duurza-
me energie opwekken en energie-
besparing.  Ik  was  dan  ook  ver-
heugd te horen dat er in samenwer-
king met Rottum en Stitswerd, ook
in Kantens de eerste stappen wor-
den gezet om aan de slag te gaan
met deze onderwerpen.

Eric Bakker

'Tocht om de Noord Ommetjes'
Doe mee aan 'Tocht om de Noord Ommetjes' ter voorbereiding op het
wandelfestival van het jaar. Grijp je kans en schrijf je alsnog in voor Tocht
om de Noord 2016

Wandelen is één van de meest
natuurlijke manieren om te (starten
met) bewegen. Naast dat het gezel-
lig is en je veel ziet, is het ook nog
eens gezond. Huis voor de Sport
Groningen organiseert daarom in
mei en juni  'Tocht om de Noord
Ommetjes' ter voorbereiding op het
wandelfestival van het jaar, dat
plaats vindt op 24 en 25 september.
Doet u mee?

LOCATIE 'OMMETJES'
De 'Ommetjes' vinden plaats in de
regio's Westerkwartier, Groningen/
Haren, Hoogeland, Oldambt, Wes-
terwolde en Lauwersmeergebied.
Per regio worden vier ommetjes
georganiseerd voor de gemiddelde
en gevorderde wandelaars, waar-
bij u zich iedere keer door een ander
stukje, verrassend, Groningen be-
geeft. In ieder ommetje wordt een
ander wandelthema onder de aan-
dacht gebracht.

KOSTEN
De 'Ommetjes' worden begeleid
door gecertificeerde wandeltrai-
ners. Voor slechts
� 20,00 volgt u vier wandeltrainin-
gen en krijgt u alsnog de kans om
u in te schrijven voor de Tocht om
de Noord. Voorwaarde voor de in-

schrijving is dat u in ieder geval met
drie van de vier 'ommetjes' mee-
doet.

AANMELDEN
Aanmelden voor de 'Tocht om de
Noord Ommetjes' kan tot 1 mei
2016 via www.hvdsg.nl/tochtom-
denoord. Op deze website vindt u
ook informatie over tijdstip en exac-
te startlocaties van de 'Ommetjes'.
De  officiële  inschrijving  voor  de
Tocht om de Noord is al gesloten,
dus op deze manier kunt u trainen
en ook nog meedoen! Wees er snel
bij, want vol=vol! Maximaal 30
aanmeldingen per locatie. Bij een
te geringe deelname op bepaalde
startlocaties zullen regio's worden
samengevoegd.

TOCHT OM DE NOORD
Het  wandelfestival  Tocht  om  de
Noord gaat dit jaar verticaal door de
provincie Groningen: 'van Drenthe
tot aan 't Wad'. De tocht staat dit jaar
in het teken van het zintuig 'proe-
ven'. Het thema van Tocht om de
Noord 2016 luidt: 'Proeven van Gro-
ningen!'

Voor meer informatie over Tocht
om de Noord kijk op
www.tochtomdenoord.nl.
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Jopie
'Jopie', schreeuwde iemand vanaf de tribune. De frêle voetballer keek
onmiddellijk op. Hij had net de pass gegeven waaruit een doelpunt
ontstond.
We schrijven 10 augustus 1969 in het Oosterparkstadion. De eerste keer
dat ik in Groningen was, niet wetend dat ik ruim zeven jaar later in die stad
werk kreeg en voorgoed naar het noorden verhuisde.
Ik wist niet dat hij Jopie genoemd werd. Het was zijn naam als straatschof-
fie in Betondorp. Iedereen noemde hem daar zo. Later werd dat Johan en
toen hij bekendheid kreeg scandeerde iedereen Cruijffie. Mijn moeder
noemde hem Cruijffje. De uitgang ie vond ze te Amsterdams, dus plat,
klinken. Dat was niet netjes. Zij was geboren en opgegroeid in Friesland
waar ze zelfs het woord koffie tot kofje verbasteren. Als zij van Jopie had
geweten, dan was dat Joopje geworden. Ik hoorde niet tot de intimi die hem

Jopie noemden. Ik had het gewoon over Cruijff, voor zover er iets gewoons
aan hem was.
Alweer Cruijff? Ja, de laatste keer!
Ik had niets met voetbal. Dat was voor de massa. Op straat voetbalde ik
wel eens mee. Meer om mee te doen met mijn vriendjes dan om het spel.
We speelden putvoetbal. We zochten twee putten uit die tegenover elkaar
lagen op de rijweg. In de stoepranden zaten de putten. We speelden met
een tennisbal. Tegen de verticale putrand schieten betekende een doel-
punt. Ik blonk uit in een bijzondere techniek. Ik kon mijn voeten geheel in
een rechte lijn naast elkaar zetten. Net als Charlie Chaplin, maar dan
andersom, naar binnen. Als ik zo voor de put stond behoorde scoren niet
tot de mogelijkheden. Dat was ook de enige reden dat ik mee mocht doen
met mijn verder schamele techniek. De tegenstanders vonden het altijd
oneerlijk, totdat ik in een ander partijtje hún put verdedigde.
Halverwege de zestiger jaren kregen we televisie. Toevalligerwijs keek
ik naar voetbalbeelden. De commentator sprak van een fenomeen. Ik was
getroffen. Daar jongleerde iemand met grote schoonheid met een bal. Hij
sprong, nee danste over alle benen, die uitgestoken waren om hem tegen
te houden. Hij scoorde onmogelijk geachte ballen. Hij wees naar alles en
iedereen. De scheidsrechter had een lastige aan hem. Hij wist alles beter.
Zo lastig dat hij de eerste speler werd van het Nederlands elftal, die met
rood van het veld moest.
Ik ben hem altijd blijven volgen. Ik hoor tot de bevoorrechten, die hem 'live'
hebben zien spelen. Die ene wedstrijd in het Oosterpark, vaak in De Meer
en in het Olympisch Stadion. Het vertrek naar Barcelona was een
teleurstelling voor mij en voor Amsterdam. Gelukkig kwam hij na een
aantal jaren terug om met Ajax een afscheidswedstrijd te spelen. Bayern
München was de tegenstander. Wat een leuk demonstratiewedstrijdje
had moeten worden werd een inmaakpartij. Bayern voetbalde of het de
Europacup betrof (0-8). Ik heb ze dat nooit vergeven. Zelfs niet nu een
Bedumer in hun gelederen speelt en mijn vrouw met zijn ouders tennist.
Maar de afscheidswedstrijd bleek een schijnbeweging. Hij ging naar
Amerika, kwam weer terug en even later naar Feyenoord! De vijand. Ik
bleek een echte fan. Ik genoot van zijn spel en hoe hij 010 kampioen
maakte. Eén keer maar gelukkig.
Waarschijnlijk kon niemand hem volgen als trainer. Maar dat was nu net
het geniale. Alles liep als een trein. We hebben nog jaren kunnen genieten
van hem als zogeheten analist. Hij gaf altijd 'logische' adviezen aan zijn
oude club. Niemand die het begreep. Wat deed het ertoe.
Nu is hij dood. Een idool minder. In een ingezonden brief in De Volkskrant
las ik: Ik durf te wedden dat Johan momenteel aan Petrus uitlegt dat de
hemelpoort beter gepositioneerd kan worden.
Nu willen ze de Amsterdam ArenA de Johan Cruijff ArenA noemen. Onzin:
er is maar één stadion dat zich Johan Cruijff stadion mag noemen en dat
is De Meer en die is er niet meer.

Eric de Klerk

rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl

Vacature zaterdaghulp
Wij zijn op zoek naar een harde werker die het leuk vindt om op
zaterdag op de boerderij te komen helpen. Voorkomende werk-
zaamheden zijn: verkoop van ons natuurvlees, voeren van de
dieren, de stallen mesten en vegen, daarnaast is er veel tuinwerk
en onderhoud.
Er wordt verwacht dat je redelijk zelfstandig kunt werken.
Werktijd is van 8.00 tot 16.00 uur.
Salaris is conform minimumloon.
Als je geïnteresseerd bent kun je contact opnemen met Jantina
Schoonveld, T 06 51649448 of een mailtje met je gegevens sturen
naar info@gradientnatuurbeheer.nl

Gradient Natuurbeheer
Klinkenborgerweg 2
Kantens.
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Brocante & Lifestylefair
28 mei 2016 op borgterrein van Ewsum 10.00 -16.00 uur

Wegens groot succes organiseren Stichting Streekproductenmarkt
Ewsum en All Seasons Bloemen weer een Brocante/Lifestylefair en
Streekproductenmarkt op het borgterrein van Ewsum aan de Oosterbu-
ren 1 in Middelstum.

Het geheel omvat maar liefst  46
kramen met o.a. heerlijke, duurza-
me streekproducten, brocante, sie-
raden, kleding, cadeauartikelen etc.
en dit alles op een prachtige locatie.
De hele dag is er een minidraaior-
gel aanwezig dat zorgt voor de
muziek.
De kinderen kunnen ontdekflesjes
maken, deze activiteit wordt ver-
zorgd door leidsters van het 'Merel-
huis'.
Verder kunt u in het koetshuis van

Ewsum genieten van mooie kunst
onder het genot van o.a. een kopje
koffie met gebak. En men kan ook
heerlijk wandelen door de prachti-
ge tuinen van het borgterrein Ew-
sum.

In 2016 vinden er nog streekpro-
ductenmarkten plaats op 25 juni, 23
juli, 27 augustus en 24 september.
Kijk voor meer informatie op:
www.streekproductenmarktewsum.nl
en www.allseasonsmiddelstum.nl

Martha van der Horn
In de Salon in t Schienvat hangen op dit moment schilderijen van oud-
plaatsgenote Martha van der Horn en haar schildervrienden. Ze zeggen
dat Martha een natuurtalent is. Tijdens de openingsuren van t Schienvat
kunt u de schilderijen bekijken.

Martha woonde vroeger met haar
ouders aan de Kolpendestraat 7 in
Kantens. Nu woont ze al jaren in het

Zonnehuis in Zuidhorn.
In juli kunt u meer over Martha
lezen in de rubriek Uitgevlogen.
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Agenda
Rottum
Tot 2 mei
Kerk Rottum
10.00  17.00 uur
Expositie Diewer Elema
entree gratis

________________________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane

Zaterdag 4 juni
Dorpshuis Stitswerd
15.00 uur
Stitswerd op z'n Kop

________________________________________________________

Kantens
KANSTER JEUGDHONK
openingstijden
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur
___________________________________________

Maandag 9 mei
t Schienvat - Start
18.00 uur
Wandelvierdaagse

Dinsdag 10 mei
t Schienvat - Start
18.00 uur
Wandelvierdaagse

Woensdag 11 mei
t Schienvat - Start

18.00 uur
Wandelvierdaagse

Donderdag 12 mei
t Schienvat - Start
18.00 uur
Wandelvierdaagse

Zaterdag 14 mei
Antoniuskerk
20.00 uur
orgelconcert

Donderdag 12 mei
t Schienvat
19.30 uur
CSCW vergadering

Dinsdag 17 mei
t Schienvat
20.00 uur
Fotoclub

Woensdag 18 mei
t Schienvat
19.30 uur
Bridgeclub

Zondag 29 mei
t Schienvat
11.00 - 17.00 uur
Accordeonfestival

Zaterdag 4 juni
obs de Klinkenborg
11.00 - 17.00 uur
'NL doet' klusdag

Zaterdag 4 juni
t Schienvat
19.30 uur
Concert Kaanster Vlinthippers

Vaste activiteiten t Schienvat

Dinsdag
9.30 - 12.00 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda On-
nes)
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
13.30 - 16.00 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda On-
nes)
20.00 - 21.30 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)

Donderdag
18.45 - 19.15 uur
gymnastiek 55+ op muziek
19.30 - 20.30 uur
bodyshape

20.00 - 22.30 uur
damclub

Vrijdag
17.00 - 20.00 uur
salon Leutje Lanteern geopend (ook
afhaal) met dagmenu en snacks
20.00 - 23.00 uur
biljartclub

Zaterdag
18.00 - 20.00 uur
zangkoor Vlinthippers

Voor vragen of verdere informatie
kunt u bellen met
t Schienvat:  0595 - 55 12 80
b.g.g. Jeanet  06 - 24 88 38 07
__________________________________________

Weekenddiensten
TANDARTSEN:
30 april en 1 mei
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen -  0595  431716
7 en 8 mei
Tandartspraktijk De Vlijt
Bedum -  050  3015462
14 en 15 mei
Tandartspraktijk Aan de Meeden
Winsum -  0595  442244
21 en 22 mei
Tandartspraktijk Aan de Meeden
Winsum -  0595  442244
28 en 29 mei
C.H. de Lange
Leens -  0595  571427

Patiënten van de aangesloten prak-
tijken binnen de Vereniging Tand-
artsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten www.vtng.nl raad-
plegen voor informatie over de
dienstdoende tandarts/praktijk.
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.
__________________________________________

DOKTERSDIENST:
 0900-9229

__________________________________________

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

PSYCHOTHERAPIE
EN LICHAAMSWERK
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Mid-
delstum  06 51255926
W: binnenwerk-psychotherapie.nl
__________________________________________

MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum  0595  437555
__________________________________________

KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:

 050 - 3140211
__________________________________________

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:

 0597 - 412613
__________________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
 0595 - 551084
 06 - 14611173

__________________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST:
 0595 - 551084
 06 - 14611173

__________________________________________

Collecte
De opbrengst van de Reumacol-
lecte bedroeg dit jaar � 554,59.
Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Jannie Knot
________________________________________

Groninger Hogeland
'Nauw begrensd oneindig land
klei en gratie hand in hand
Hoge hemel, lage grond,
die mij aan uw landschap bond'.

Hans Werkman
AmersfoortHeeft 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.
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK VRIJ-
GEMAAKT
Zondag 1 mei
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  ds. P.A. Slager
Donderdag 5 mei
Hemelvaartsdag
09.30 uur  ds. P.A. Slager
Zondag 8 mei
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  leesdienst
Zondag 15 mei
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  ds. P.A. Slager
Zondag 22 mei
09.30 uur  ds. P.A. Slager
(Viering H.A.)
14.30 uur  ds. J.T. Oldenhuis, Gro-
ningen
Zondag 29 mei
09.30 uur  ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
14.30 uur  ds. P.A. Slager (openbare
geloofsbelijdenis)

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
Zondag 1 mei
09.30 uur  ds. J.P. Rozema
14.30 uur  ds. J. Oosterbroek
Donderdag 5  mei
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
Zondag 8 mei
09.30 uur  ds. J. Sijtsma
14.30 uur  ds. J. Sijtsma
Zondag 15 mei
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. H. Fahner
Zondag 22 mei
09.30 uur  ds. W.C. van Slooten
14.30 uur  ds. W.C. van Slooten
Zondag 29 mei
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J. Oosterbroek

DORPSKERK ROTTUM
Zondag 8 mei
19.00 uur  ds. H. Poot
Zondag 22 mei
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje
Zondag 29 mei
19.00 uur  ds. F. Stalman

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 1 mei
Antoniuskerk 10.00 uur  drs. J.W.
Bassie, Groningen
Donderdag 5 mei
Georgiuskerk Stitswerd 10.00 uur
ds. E.J. Struif, Oosterwolde
Grunneger Dainst met PG Weste-
remden (Hemelvaartsdag)
Zondag 8 mei
Antoniuskerk 10.00 uur  kw. J.C.
Prins-Pestoor
koffie/thee in Salem
Zondag 15 mei
Antoniuskerk 10.00 uur  ds. E.J.
Struif, Oosterwolde
Grunneger Dainst (Pinksteren)
Zondag 22 mei
Antoniuskerk 10.00 uur  da. N.C.
Meihuizen
gezamenlijke dienst met Doops-
gez. gemeente Middelstum
koffie/thee in Salem
Zondag 29 mei
Antoniuskerk 10.00 uur  ds. G.A.
Segger, Uithuizen

Oud papier
Woensdag 23 juni

vanaf 18.00 uur
T 0595 - 439907
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Foto van de maand
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Komt dat zien, geen entree!
Een voorstelling van verhalenver-
teller Erik van Dort (kijk eens op
www.vertellus.nl of filmpjes op
youtube). De voorstelling is geba-
seerd op het boek 'Misschien wis-
ten zij alles: verhalen over de eek-
hoorn, de olifant en andere dieren'
van Toon Tellegen. Alle dieren heb-
ben vragen, absurde, vrolijke en
bange vragen: Waarom blijft de verte
altijd de verte?
Zelfs als je er naar toe loopt… Kun
je een avond bewaren? Krekel weet
dat hij Krekel is omdat hij tjirpt. Maar
hoe weet schildpad dan dat hij schild-
pad is? En hoe geef je een feestje?
Zou Olifant wel in de boom moeten
klimmen, is dat een goed idee?

Niels Kooistra en Ori Rymarczuk
ondersteunen de feestelijke verha-
len met live bespeelde instrumen-
ten zoals basgitaar, viool en per-
cussie. Ook gebruiken ze de meest
gekke en alledaagse voorwerpen
waarmee geluiden zijn te produce-
ren zoals zwaaiende wasmachine-
slangen, flessen gevuld met water
met verschillende fluittoonhoogtes,
bestek, afwasborstels en emmers.
Niet alleen een fantastisch gehoor,
maar ook een erg leuk gezicht!

Erik vertelt met zijn stem, zijn ge-
zicht, zijn handen en voeten, de
sounddesigners vertellen met hun
geluiden en muziek. Kinderen wor-
den uitgedaagd mee te zingen of

gekke gezichten te trekken. Of mee
te denken over een oplossing.

Jarenlang was Erik van Dort onder-
wijzer voor dove en slechtziende
kinderen. Zo leerde hij beeldend
vertellen met handen en voeten.
Deze vorm om een verhaal neer te
zetten vond hij zo leuk, dat hij er zijn
beroep van maakte.
Van Dort heeft een fysieke, dyna-
mische en zeer humoristische stijl
van spelen. Hij kan vanuit het niets,
met woord en gebaar, een fantas-
tische wereld oproepen.

4 Juni 'Stitswerd op z'n kop'
Om 15.00 uur in het dorpshuis van Stitswerd:
Kindertheater, maar zeker ook voor grote mensen! Ook alle kinderen en
volwassenen uit Kantens en Rottum zijn van harte welkom.


