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Ware liefde in Rottum
28 februari 20.00 uur. Een stampvol dorpshuis in Rottum met allemaal gespannen mensen. Iedereen was
gekomen om het jaarlijkse toneelspektakel van de Kloosterspeulers mee te maken. De titel van het stuk was:
“Willem Wipkes leert zaklopen”.

Bakker Willem heeft een nogal ba-
zige vrouw die bestelt en comman-
deert echtgenoot, dochter en ieder-
een. De omgeving heeft het zo lang-
zamerhand wel met haar gehad.
Wipkes zou wel met pensioen wil-
len en vissen met grote vriend Haal-
man, dochter wil graag trouwen en
de bakkerij overnemen. Maar ja,
moeder Wipkes steekt overal een
stokje voor. Hierin komt verande-
ring als er een gijzeling in scene
wordt gezet. Als Wipkes en politie-
agent Haalman een nacht weg zijn,
er een dreigbrief komt en vrouw
Wipkes een raar telefoontje krijgt,
wordt het duidelijk dat er iets moet
veranderen, maar dat weten de me-
deplichtigen weer niet...
In het derde bedrijf komt de aap uit
de mouw en stuurt moeder Wipkes
3 stellen naar het gemeentehuis om

te trouwen, heeft ze een nieuw huis
gekocht, gaat Willem eindelijk met
pensioen en neemt dochterlief de
bakkerij over. Al met al een gewel-
dig stuk met veel humor. Ik kijk al uit
naar volgend jaar!
Na het toneelspel was er weer een
grote verloting. Bijna alle prijzen
gingen dit jaar naar dochter Bierema
en de vertegenwoordigers van Ad-
vendo uit Kantens. Beide zijn vol-
gend jaar uitgesloten van deelname
om anderen ook eens een kans te
geven wat te winnen. Uiteraard

mogen ze dan wel weer loten kopen.
Na de verloting kon iedereen die dat
wilde nog een borrel drinken en een
overheerlijke gehaktbal eten. Het
bleef nog lang onrustig in het dorps-
huis. Iedereen die, op welke manier
dan ook, heeft meegewerkt om deze
avond tot een succes te
maken heel erg
bedankt.
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Uitvaartverzorging
Boersema

De jongste, maar zeker niet de minste
De in 1991 te Bedum geboren Vera Oosterhof is de jongste kunstenares
ooit die in de kerk van Rottum exposeert. Vera woont sinds 1992 in
Rottum en hoopt dit jaar aan een kunstacademie te gaan studeren. Op
de vraag hoe het is ontstaan, vertelde ze me dat ze ongeveer 3 jaar
geleden op een forum tegen deze, veelal kleurrijke, vorm van kunst is aan
gelopen. Het begon op de pc, eerst met kleine signs, maar al snel kwam
ze in contact met mensen die dit ook in het groot maakten. Een
tekentablet (een apparaat waarmee je kan tekenen op de pc) gekocht en
aan het werk met Photoshop. Zonder enige cursus heeft ze zichzelf alles
aangeleerd (en dat is een hele klus, kan ik u verzekeren).

Nu het zulke professionele vormen
heeft aangenomen, heeft ze beslo-
ten als vormgever hier haar werk
van te gaan maken. Zodoende hoopt
ze dit jaar aangenomen te worden
op de academie Willem de Kooning
in Rotterdam om daar een vierjari-
ge studie te gaan volgen. Als ze
daarmee klaar is, hoopt ze als vorm-
gever aan het werk te gaan. Op mijn

vraag hoe ik “vormgever” moet
zien, vertelde ze me dat je dan moet
denken aan boekillustraties, het
maken van cd-hoesjes of op ver-
zoek van klanten “kunst op maat”
maken. Tot op heden heeft ze nog
geen echte opdrachten uitgewerkt,
maar dat kan altijd, kijk daarvoor op
haar site: www.veraoosterhof.com
Hier staan ook voorbeelden op van
wat u in de kerk van Rottum kunt
zien.
Ik kan u allen aanraden een kijkje te
gaan nemen naar deze prachtige
expositie. Dit kan elke dag van 9 tot
5 uur. De expositie is gratis toegan-
kelijk.

Wimjan Rietdijk

19 + 09 + 2009 = 30
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1. We chatte ff met: David Meijer.
Ik woon in Kantens en zit op het HHC in Warffum.

2. Wat is je favoriete muziek?
Ik houd van veel soorten muziek, echt favoriete heb ik niet.
Zelf speel ik piano en gitaar.

3. In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen willen worden
en waarom?
Geen, ik zit op tennis, maar hoef geen wereldkampioen te worden.

4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of ’s avonds)
tegenkomen?
Thuis of bij mijn vrienden.

5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Kamperen in Frankrijk.

6. Voor welk gerecht kunnen we je ’s nachts wakker maken?
Ik word ’s nachts liever niet wakker gemaakt, maar als het dan
toch moet: voor rijst met hete kip.

7. Op welke site ben jij vaak te vinden? Waarom?
Op Hyves en MSN om te praten met vrienden.

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom eruit?
Heb ik niet. Ga ik nog even over nadenken.

9. Aan welke activiteiten in het dorp doe je mee?
Soms aan de rommelmarkt op Koninginnedag.

10. Wat zou jij in het dorp waarin je woont, willen veranderen en
waarom?
Meer winkels zou leuk zijn.

Tot slot, met wie chatte we de volgende keer?
Met Luca Milano uit Rottum.

______________________________________________________________________________

One man, one bike,
one europe
Met dit motto als rode draad is onze zoon Onno op zondag 15 maart vanuit
Brussel begonnen aan een motortocht op zijn BMW 1150 GS door alle
27 (!) staten van de Europese Unie. Hij hoopt half augustus in Strass-
bourg aan te komen en zo de beide “zetels” van het Europees Parlement
te hebben verbonden.

A.E.D aanwezig in t Schienvat
Per jaar krijgen in Nederland ongeveer tien- à twaalfduizend mensen een
hartstilstand. Slechts vier tot tien procent van deze mensen wordt met
succes gereanimeerd en verlaat uiteindelijk gezond het ziekenhuis.
Als de slachtoffers binnen drie minuten een elektroshock toegediend
krijgen, kan dit percentage stijgen naar tachtig procent.

Graag  wil  ik  jullie  op  de  hoogte
brengen dat 17 vrijwilligers, van
verenigingen die veel aanwezig zijn
in t Schienvat, de cursus hebben
gevolgd.
Bij deze wil ik hun nog hartelijk
bedanken!!

De A.E.D (automatische externe
defibrillator) hangt in de hal naast
het brandblusapparaat.

Met vriendelijke groet,
Rita

Maar minstens zo belangrijk: de
bedoeling is dat hij half april door
Kantens rijdt om zijn vader op te
halen. Die rijdt dan een stuk van het
volgende deel mee. De bedoeling
is dat Onno op de terugweg vanuit
Zweden opnieuw Kantens passeert
en Rudy -en wie nog meer?- ver-
leidt om het laatste stuk tot Strass-
bourg mee te rijden.

Onno heeft een prachtige website
opgezet waar je alles over het pro-
ject kunt lezen en hem kunt volgen

op zijn tocht: www.ride2unite.nl
Er is ook een “gastenboek” op de
website waar je een bericht voor
hem kunt achterlaten.

Voor informatie kun je ook bij ons
terecht op de Pastorieweg 27 in
Kantens,T 552357.

Rudy en Helga Ephraim
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Advendo in het Prinsentheater
Op zondagavond 29 maart speelt toneelvereniging Advendo de zelfge-
schreven eenakter “De Stoel” op het Amateurtheater Festival in het
Prinsentheater, Noorderbuitensingel 11 in Groningen. Het stuk is ge-
maakt en wordt gespeeld door Janny Reiffers, Albert Wouters en
Frouwke Doornbos. Het stuk gaat over 3 kinderen die het ouderlijk huis
leegruimen. Er staat alleen nog die ene stoel: vaders stoel... De stoel is
de centrale plek op het toneel waar om heen zich allerlei dingen afspelen.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan
zeker kijken op 29 maart! Op deze
avond speelt ook theatergezelschap
MOES en Grunneger Sproak. De
avond begint om 20.00 uur en duurt
tot ca. 22.30 uur. Entree  7,50 voor
de gehele avond (3 voorstellingen).
Wil je alleen Advendo zien, dat kan
ook:  3,-  entree en onze voorstel-
ling begint om 21.30 uur in de grote
zaal van het Prinsentheater. Op
vrijdag 27 en zaterdag 28 maart
spelen andere toneelgezelschap-
pen diverse eenakters op het festi-
val. Deze voorstellingen beginnen

allemaal om 20.00 uur in het Prin-
sentheater.

Aangezien Advendo op de slot-
avond speelt (als laatste voor de
juryuitslag), is het noodzakelijk om
van tevoren kaarten te reserveren.
Dat kan telefonisch (van woensdag
t/m vrijdag tussen 10.00 en 17.00
uur) bij het Prinsentheater in Gro-
ningen (050-8507151) of via de mail
prinsentheater@kunstencentrum.nl.
De gereserveerde kaarten moeten
tot een kwartier voor aanvang van
de voorstelling opgehaald worden.

Uitnodiging Jaarvergadering Vereniging
Dorpsbelangen Kantens

Woensdag 13 mei - 20.00 uur - t Schienvat

Agenda:
Opening
Mededelingen
Verslag penningmeester
Verslag kascommissie 2008/2009
Benoeming kascommissie 2009/2010
Verslag secretaris VDK
Verslag Speeltuincommissie plus fin. verslag
Verslag CSCW plus fin. verslag
Verslag Dierparkje plus fin. verslag
Bestuursverkiezing VDK: aftredend en herkiesbaar:
Jan Jensma
Benoeming nieuw bestuurslid
Uitreiking stimuleringsprijs
Rondvraag
Sluiting
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“Mijn baan is écht de
leukste van de wereld”
“Het laatste huis links in Rottum, achter de glasbak.” Aan de hand van
deze beschrijving moet het vinden toch wel lukken. En inderdaad, we zien
de glasbak en het huis dat er links achter staat. Het inparkeren van de
auto blijkt lastig, maar hij wordt uiteindelijk beheerst langs de slootwal
geplaatst. Het heeft geregend en daardoor weerkaatsen de stralen van
de straatverlichting op de weg. Er staat een lichte bries, het sputtert een
beetje. We zijn onderweg naar de familie Eisinga. En dan in het bijzonder
naar Yvonne Eisinga, die haar bul in onderwijskunde gehaald heeft.

“Hier moet het zijn”, zegt Alette. We
bellen aan. Er wordt vriendelijk open
gedaan met de woorden: “kom bin-
nen”. Het valt niet mee om plaats te
vinden op de kapstok, zodat we
onze jassen op de trap achterlaten.
De kilte van buiten maakt plaats
voor de warmte in de woonkamer.
Er zijn maar twee lampen aan, wat
een gezellige sfeer geeft. Centraal
in de kamer hangt een groot doek
met rode planten, bloemen en bes-
sen. De banken zijn oranje en er
staat een grote kaars naast de tv.
De kinderen kijken ons geïnspi-
reerd toe vanaf verschillende fo-
to’s. Voorzien van een kop thee
lopen we eerst naar de aanbouw,
waar Mark druk aan het klussen is.

Nadat we de aanbouw bewonderd
hebben en onze theekopjes bijna
leeg zijn, wordt de eerste vraag
gesteld. Hoe het toch allemaal ge-
komen is. Waar Yvonne geboren is
en wat voor werk ze in de loop der
jaren gedaan heeft. Als dochter van
Moorlag uit Middelstum, eigenaar
van verhuisbedrijf Moorlag, is ze al
vrij snel bekend met het zakenle-
ven. En dat is waar haar hart ligt, zo
blijkt uit haar schoolloopbaan. Via
de Mavo is ze op de MBO-opleiding
‘secretarieel’ terecht gekomen.
Vervolgens is ze de HBO-opleiding
office-management in deeltijd gaan
volgen. Daarna is ze geswitcht naar
de verkorte Pabo-opleiding en ver-
volgens is ze in één keer doorge-
stoten naar de universiteit, waar ze
onderwijskunde studeerde.

Maar het is niet zo dat onderwijs-
kunde het verlengde is van de Pabo.
Op de Pabo heb je direct toezicht op
de kinderen, maar bij onderwijs-
kunde heb je meer te maken met de
scholen. “Je moet overleggen met
scholen en gemeenten. Je moet
onderzoeken uitvoeren en kijken
hoe het onderwijs beter kan. Het is
een zakelijker benadering van het
onderwijs, in dienst van de over-
heid.” En dat was voor Yvonne wel
even wennen, want ze was het

commerciële zakenleven gewend.
“In de zakenwereld merk je het
wanneer het even minder gaat. Dat
ligt bij de overheid anders.”

Momenteel is Yvonne in dienst bij
de gemeente Loppersum, nadat ze
een periode bij de gemeente Stads-
kanaal gewerkt had. “Nu werk ik in
een kleinere gemeente en daar-
door is mijn beroep heel breed en
divers. In Stadskanaal had je spe-
cialisaties, maar hier doe ik dit
werk in mijn eentje.” Maar daar lijdt
ze niet onder. Sterker nog, ze vindt
dat  ze  het  mooiste  beroep  in  de
wereld heeft. “Er zijn meer mensen
die dat zeggen, maar in mijn geval
is het echt zo”, zegt ze met een gulle
lach. “Ik wilde altijd al deze bul
halen voor mijn dertigste en dat is
gelukt. Ook met twee kinderen en
een gezinsleven. Bij de uitreiking
zaten ze allemaal enthousiast op de
trap en dat deed me wel wat. Het is
niet zo dat je alleen met een bul
onderwijskunde onderwijskundige

in een gemeente wordt. Maar het
zat in mijn hoofd dat ik hem zou
halen en het is gelukt.”

Wat de toekomst betreft: “vanaf 1
januari zit ik in het schoolbestuur
van de gezamenlijke gemeente
Marum, Leek en Grootegast. Daar
ben ik trots op.” Verder neemt ze
zichzelf voor, de komende vijf jaar

te genieten. “Genieten van de ‘sim-
pele’ dingen in het leven, zoals een
rustige wandeling.” Over een even-
tuele studie in de toekomst zegt ze:
“ik mag geen studie meer volgen
van Mark.” “Maar dat doet ze toch
wel weer”, zegt haar wederhelft
vanuit de keuken.

Alette de Vries en Walter van Dijk

De tribune van Noordpool
Het ‘stadion’ van Noordpool UFC. Het heeft er alle schijn van dat dit vroeger een voetbalclub van stand is
geweest. Maar dan wel heel duidelijk vroeger. Nu zijn er nog maar weinig parkeerplaatsen en van een oprit
is al helemaal niet zo heel veel meer over. De wind waait vrijuit over dit kale terrein en de kleedkamers zijn
ver weg. Rillend van de kou begrijp ik ineens hoe een club aan haar naam komt.

Misschien hebben hier vroeger
mythische figuren over het veld ge-
wandeld. Namen die de Uithuizer
bevolking in extase brachten. Die ze
op doen veren bij ieder soepel bal-
contact. “Vroeger, zeggen de toe-
schouwers dan, vroeger kwam bij
voetbal nog hard werk kijken.” Nu is
het onze beurt om deze halfvergane
voetbaltempel te bezoeken. Op een
stukje Uithuizen waar ik zelf nog
nooit ben geweest.

De tribune staat er in ieder geval
nog, al is het in een slechte conditie.
Roest heeft de anders glanzende
reling aangepakt. Houtworm heeft

haar intrek genomen in de houten
balken. Toch houden enkele toe-
schouwers de traditie nog in ere en
nemen plaats op de tribune die zo’n
tweehonderd mensen aan kan. Toe-
schouwers van Noordpool en KRC.
Stiekem is er de hoop op zo’n wed-
strijd van toen.

En daar komen de spelers het veld
op. Op het eerste gezicht valt er naar
de uitslag slechts te gissen. Het kan
werkelijk alle kanten op. Wel weet
de Uithuizer bevolking met wat voor
club ze te maken hebben, eentje in
de top van de competitie. Even gaan
de gedachten terug naar vroeger,

want er worden veel doelpunten
gescoord. Er is zelfs de hoop op een
goede afloop, want de thuisclub staat
lange tijd voor. Maar de Kantenaren
herpakken zichzelf en gaan er met
de volle buit vandoor: 5-3.

Mensen van Uithuizen, de tijd van
vroeger komt niet meer terug. Wa-
ren jullie in het verleden in de ban
van jullie jongens, nu zijn de bezoe-
kers jullie de baas. Maar laat alstu-
blieft de tribune staan. Houd de poort
naar het verleden open, naar de
dagen van toen.

WvD
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Projectweek
Metamorfose
op de obs
Klinkenborg
De afgelopen weken is er in alle
groepen gewerkt aan het cultuur-
project Metamorfose.
In de onderbouw stond het thema
rupsen en vlinders centraal. In de
groepen 3 en 4 werd gewerkt aan
metamorfose en camouflage in de
natuur met de wandelende tak, de
kameleon en vlinders.
Groep 5 en 6 werkten tijdens het
thema aan vlinders en kikkers. In
de groepen 7 en 8 werd gewerkt aan
een modeshow, muurkranten en
een Powerpointpresentatie van het
gehele project.
Donderdagmiddag werd de pro-
jectpresentatie voor de ouders ge-
opend door de als Batman en Zorro
verkleedde leerlingen van groep 5
en 6. De jongste leerlingen waren
omgetoverd in vlinders. Tevens
werd een “stijve takkendans” uit-
gevoerd en een modeshow gepre-
senteerd. In de hoogste groep kon
men de tijd van de Flower Power
herbeleven. Het toeval wil ook dat
de school momenteel een echte
metamorfose ondergaat, doordat
de schilders de school in mooie
kleuren verven. Het project werd
afgesloten door de kinderraad met
een ‘gemaskerd’ disco voor de leer-
lingen.

Anke Odolphie
groepsleerkracht

De projectweek ging over de Meta-
morfose. Wij hebben veel over vlin-
ders en rupsen gewerkt. Het waren
teken- en knutselwerkjes. Op don-
derdag was het zover: alle papa’s
en mama’s mochten komen voor
het geheim. Want wij waren veran-
derd in een vlinder! Er was disco en
ook een modeshow. Toen gingen
ze naar huis en was het allemaal
klaar.

Mart de Vries
Kantens

Ik ben Sanne Geke Doornbos. Ik zit
in groep 4. Deze week was het
projectweek. We deden de takken-
dans. En we hadden T-shirts aan
Die  hadden  we zelf  geverfd.  We
hadden ook een tooi op er aan zaten
takken we deden de dans in het
speellokaal papa had het gefilmd

en ook met de disco en ik vond het
heel leuk!

Sanne Geke Doornbos
Kantens

Hallo, ik heet Else Veenstra. Ik zit in
groep 6 en ik ben negen jaar. Ik ben
gevraagd om een stuk te schrijven
over de metamorfose op de school
Klinkenborg. In onze klas, groep 5/
6 hebben we het over kikkers, vlin-
ders, Spiderman en Batman gehad.
We hebben geprobeerd, zoals de
kunstenaar Cristo, de school in te
pakken. Verder hebben we zelf de
kostuums van Spiderman en Bat-
man gemaakt. We hebben ook sta-
dia van de kikkers en vlinders op
papier geverfd. Donderdag 12 maart
hadden alle klassen een presenta-
tie. Groep 1/2 had een dansje en
groep 3/4 ook. Groep 5/6 was ver-

kleed als Batman en Spiderman. En
groep 7/8 had een modeshow. On-
dertussen kon je ook de klassen
rondkijken. Daarna was er nog dis-
co. Ik heb er veel van geleerd.

Else Veenstra
Rottum

Groep 7/8 deed in de projectweek
een modeshow. De kleding hadden
we zelf gemaakt. Het was gemaakt
van zilverfolie, bubbeltjesplastic en
stof. Het maken van de kleding was
best wel leuk om te doen. Ook moest
groep 7/8 het gymlokaal een meta-
morfose geven tot disco. Die was op
donderdag, net als de modeshow.
Onze klas kreeg het thema de 70’s.
De projectweek was best wel leuk.

Kelly van den Berg
Stitswerd



7

Zweeds danspaar komt terug in Kantens

19 + 09 + 2009 = 30

Het was vorig jaar een bijzondere
belevenis met Torbjörn Sjöberg en
Yvonne Hansen, als Zweedse dans-
instructeurs, een weekend in het
Schienvat. Na het grote succes van
deze cursus hebben wij meteen
gevraagd of zij dit jaar weer naar
Kantens wilden komen.
En jawel, dit vrolijke danspaar uit
Zweden komt in het weekend van
18 en 19 april wederom danscur-
sussen geven, één aan beginners
en ‘begonners’ en één aan gevor-
derden. SpeelDuo Ephraim zal de
cursussen begeleiden op viool en
accordeon.

Op zaterdagavond is er weer een
Zweedse muziek- en dansavond
voor iedereen die wil komen kijken
en luisteren naar Zweedse dans-
muziek, gespeeld door diverse
muzikanten uit het hele land. Het
eerste uur wordt de dansmuziek
afgestemd op wat er aangeleerd is
in de beginnerscursus.

Torbjörn Sjöberg en Yvonne Han-
sen worden als dansinstructie-paar
veel gevraagd, uiteraard overal in
Zweden, maar ook in Duitsland,
Nederland (6e maal!), diverse ke-
ren per jaar in Denemarken en de
USA. Torbjörn en Yvonne geven
uitstekend les en dit met veel hu-
mor.

Het belooft weer een oergezellig
weekend te worden en de sfeer
krijgt een extra dimensie door de
voortreffelijke verzorging van de

inwendige mens door Rita Pool in
het Schienvat!

Vele aanmeldingen zijn binnen, uit
het hele land en zelfs enkele uit
België. Maar er zijn nog plaatsen
over en wij hopen van harte dat
deze worden opgevuld met enthou-
siaste deelnemers uit onze dorpen!

SpeelDuo Ephraim
Rudy en Helga Ephraim
Pastorieweg 27
9995 PM Kantens
tel. 0595 552357
speelduo.ephraim@hetnet.nl

Foto’s van de cursus van vorig jaar kan je vinden op internet via het adres:
http://picasaweb.google.com/RudyHelga/ZweedsDansweekendKantens
8932008?authkey=SAqAccAqVlg#

Alle informatie kun je krijgen bij Helga en Rudy Ephraim.
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Van oude mensen en
dingen die voorbijgaan
het verhaal van schipper De Vries
In de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw lag in het Boterdiep de tjalk
van schipper De Vries. Naast de tjalk die hij bewoonde lag een kleinere
turftjalk, waarmee de schipper ’s zomers naar het veen voer, om
afgeladen met turf terug te keren. De handel in turf was zijn bron van
inkomsten. De beide tjalken lagen tegenover het huis, waar destijds de
familie S. Linstra woonde. De schipper was dan ook aangewezen op de
drinkwatervoorziening van de familie Linstra.

In de jaren dat ik me hem herinner,
was hij een kleine man met een
buikje, doorgaans gekleed in een
korte werkjas en altijd met een
pet. Hij kwam geregeld onder de
mensen in het dorp en daardoor
ook bij de winkeliers. Op zaterdag
knippen en scheren: dat was de
gewoonte van de bevolking van
Kantens en omstreken.
Schipper De Vries ging nooit an-
ders de kapsalon uit, dan door
eerst aan iedereen die het maar
kon horen te zeggen: ‘ziezo, en nou
goa ik noar mien schip en ik goa
boven op’t dek zitten te wachten op
dij weduwvraauw mit aal heur cen-
ten’. Dat ging jaar in, jaar uit. ’s
Zomers spande de schipper witte
lakens over het dek, om de warm-
te tegen te gaan.

Mijn oudste broer Gert is twee-
maal met de schipper mee ge-
weest naar het veen. We hebben
het dan over het jaar 1962 en hij
was toen 15 jaar. De schipper was
toen ongeveer zo’n 60 jaar en al
lang weduwnaar. Hij had een paar
zoons, waarmee hij geen goed
contact onderhield. Zijn karakter
was moeilijk: hij kon scheldend
bevelen en hield daarom de men-
sen die hij niet mocht, op afstand.
Maar met een groepje ouderen en
jongeren waarmee het wel klikte,
bleek hij een man te zijn, die altijd
veel te vertellen had: over vroe-
ger, over het werk als schipper,
over de avonturen die werden be-
leefd. In het nu volgende gedeelte
leest u het reisverhaal van Kan-
tens naar het veen, gezien door de
ogen van mijn toen 15-jarige
broer…

Zou je kunnen beschrijven, waar-
om de schipper ’s zomers naar het
veen ging?

Schipper De Vries, “de ouwe”,
ging naar het veen om turf te halen.
In het begin haalde hij jaarlijks turf.

Hij ventte dat dan weer uit bij
verschillende mensen in Kantens.
Later ging hij eerst in Kantens
informeren bij zijn klanten of ze
nog weer turf wilden. Als hij kon
overzien dat minstens de helft op
die manier verkocht kon worden
ging hij opnieuw naar het veen.
Niet meer jaarlijks.

Wat bracht hij daar of haalde hij
wat?

Hij bracht niets naar het veen, hij
kocht daar enkel turf.

Waar leefde de man van?

Geen idee. Wel herinner ik me dat
hij dagelijks 2 rauwe eieren naar
binnen slurpte. Als je bij hem op
bezoek was en je had geluk, dan
kreeg je een stapel “sinterklaas-
koekjes” oftewel speculaasjes.
Als kinderen van toen gingen die
er wel in. Koffie dronk je ook bij
hem.
Hij kende een gedicht uit het hoofd
dat hij nogal eens voordroeg:
“De schoenmaker zat laatst in zijn
porduis.
Toen hoorde hij plotseling een vre-
selijk gedruis.
Twee poezelige billen van een jonk-
vrouw hoorde hij trillen.
De schoenmaker, ook een lustige
klant,
had gauw zijn elsje bij de hand.
En gaf haar een prik of drie, vier.
In het gaatje van plezier.”

Met welke boot gingen jullie (hij
had er 2), welke route was het,
hoe lang was je weg?

Tja, dat weet ik niet echt meer.
Waarschijnlijk met de snikke. Dat
was de kleinste. Ik moest op reis
naar het veen de bruggen open-
draaien. Dat was niet altijd een-
voudig. Die krengen waren roestig
en zaten dus vast. Hij kon schel-
dend bevelen. Soms hielp dat. Als

het echt niet wou liet hij de kop van
het schip er tegen aan varen. Dan
ging de brug wel open. Ik moest de
brug dan zelf weer dichtdraaien.
Langs het jaagpad meehollen om
de volgende brug open te maken.
Het  is  wel  duidelijk  waarom  hij
iemand mee wilde hebben. Waar
we eigenlijk heen gingen? Ik heb
mezelf al vaak die vraag gesteld.
Het zal in de buurt van Borger-
Gasselte-Exloërmond zijn ge-
weest. Ik vermoed dat we een
week van huis waren.

Was hij intelligent en wat nukkig?

Eigenlijk een gewoon, doorsnee
mens. We gingen regelmatig naar
hem toe. Waarom? Uit verveling?
Of omdat het iets anders was. Als
het luik van het ruim geopend was,
kon je naar binnen. Was het luik
gesloten en je wilde toch naar
binnen, dan probeerde je dat geen
tweede keer….

Herinner je je schipper De Vries
dat hij in de kapsalon kwam?

Ja, dat ging om rollen pepermunt.
Vooral King pepermunt. Hij wilde
dat per se met 1 cent korting per
rol. Hij kreeg dat in de meeste
gevallen ook. Bij vader ging dat
wat moeizamer. Ik dacht dat ik het
ook wel eens bij warenhuis Tie-
mens had geprobeerd (voor hem).

Waar sliep je op de boot? En wat
at je dan?

In een heel klein “slaapkamertje”.
Je kon niet rechtop staan. Links
een eenpersoonsbed voor de
ouwe, een klein gangetje en rechts
weer een eenpersoonsbed: De
kooien. Het was er muf, het stonk
en het was er warm. Wat je at,
geen idee. Brood in ieder geval.
Warm eten, weet het niet. Wel af en

toe een stapel speculaasjes.

Snauwde hij je af?
Hij snauwde niet echt. Hij praatte
met je. Had het gauw over dingen
die wij wel spannend vonden om
te horen. Of hij dat met opzet deed,
omdat wij het wilden horen, of dat
hij  er  zelf  mee  bezig  was:  geen
idee.

Hier eindigt het interview met mijn
broer. Schipper De Vries ging eind
jaren ’60 aan de wal en is nog een
tijd in de kost geweest bij de fami-
lie P. Roggeveld aan de Kerkhofs-
weg; daar is hij overleden en be-
graven in de buurt van Zuidbroek.
Volgens overlevering was Imca
Marina bij zijn begrafenis. Ze zou
familie van zijn vrouw zijn. De
boten, waarvan de woontjalk van
een echt origineel type was, zijn
door de zoons opgehaald. Niemand
heeft er ooit meer iets van verno-
men.

Martin Sprenger

Bronnen:
 verhalen van overlevering

H.M. Sprenger en F.H.K.
Sprenger, A. Scholte-Rogge-
veld, S. Huizinga-Habing, J.
Linstra-van Dam en wijlen H.T.
Sprenger-Bruin

 ervaringen van G.H. Spren-
ger

 gesprek met de heer Moret
te Nieuw Statenzijl (tot 1980
beurtschipper met zijn vracht-
schip ‘Vertrouwen Rotterdam’,
een IJsselaak, die maande-
lijks door het Boterdiep voer,
naar Uithuizen

19 + 09 + 2009 = 30

De tjalk van schipper De Vries: decennia lang boegbeeld van Kantens
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Patat in de kamer
“Zullen we maar gaan dan?” Nou, liever ging ik helemaal niet, maar
aangezien ik al dagen in bed lig lijkt het me handig om toch in te stemmen.
“Het moet maar”, antwoord ik met enige tegenzin in mijn stem. Ik hoor
bij de kleine groep Nederlanders die deze winter twee keer door de griep
geveld is. Het gevolg is dat ik nachten maak die variëren van zeventien
tot twintig uur. De hoogste tijd om naar de dokter te gaan.

Onderweg dwalen mijn gedachten af naar een avond van zo’n tien jaar
geleden. Met een wit hoofd en halfgesloten ogen lig ik op de bank. Een witte
emmer staat naast me, voor het geval dat. Uit medelijden eet mijn familie
deze keer niet in de keuken, maar gezellig bij mij in de kamer. Ik wilde
ze wel vertellen dat dit echt niet nodig was, maar dan zou de emmer alsnog
nodig zijn. Ik was misselijk en ieder woord was een risico. Terwijl de
inhoud van mijn maag naar buiten uit wil breken, worden er frikadellen
en patat aangeleverd dat het een lieve lust is. De vette geuren verspreiden
zich al snel door de kamer, terwijl ik mijn hoofd onder de dekens stop.
De ultieme marteling.

Nu, na al die jaren, ben ik het moment nog steeds niet vergeten. Nog steeds
zie ik mezelf met walging naar het tafereel aan de kamertafel kijken. Ik
zie nog steeds de frikadellen voor me, die vol enthousiasme naar binnen
gewerkt worden. De sauzen op het bord, die mijn familie veelvuldig
aanvult. “Ook eentje?” “beuh, nee bedankt.” Nog nooit heb ik me zo ziek
gevoeld als toen.

Wanneer ik terug denk aan dit moment, zie ik er helemaal niet meer
tegenop om naar de dokter te gaan. Integendeel, het is net alsof er een
nieuwe levenslust in me wakker is geworden. Zelfs de steriele geur die
van een dokterspraktijk uitgaat doet me niets. Alles beter dan dat bewuste
moment, jaren terug. Alles beter dan het misselijke gevoel dat ik toen had.
En zeker alles beter dan mijn familie die het zo nodig vond patat voor mijn
neus te eten, in die situatie. Een oprechte marteling die zijn weerga niet
kent.

Het helpt, eerlijk waar. Je kunt ergens tegenop zien of ergens last van
hebben. Wees gerust, in het verleden is er altijd een moment geweest dat
het erger was. Denk daaraan terug en het valt allemaal nog best mee.

Wally
_________________________________________________________________

Begrafenisvereniging Kantens
Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 17 april 2009 om 20.00 uur in t Schienvat te Kantens

Agenda:

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen bestuur en ingekomen stukken
4. Notulen A.L.V. d.d. 16 mei 2008
5. Jaarverslag
6. Pauze
7. Financieel verslag
8. Verslag kascommissie
9. Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar dhr. J v/d Laan

10. Voorstel wijziging statuten, (deze liggen voor de leden ter
inzage in t Schienvat en bij de voorzitter J. Wals)

11. Rondvraag
12. Sluiting

Het bestuur
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Kijken in
de keuken
Kookliefhebbers opgelet: de bes-
te kookstudio’s van Nederland en
Vlaanderen openen de deuren van
20 t/m 26 april tijdens de Natio-
nale Kookstudio Week 2009. Met
deelname van vele toonaangeven-
de kookstudio’s is de tweede edi-
tie van deze promotieweek nu al
een succes te noemen. Op de web-
site van de Nationale Kookstudio
Week staat het complete over-
zicht van deelnemende kookstu-
dio’s en hun programma nu online.
Ook kookstudio De Kookschuur te
Kantens is dit jaar van de partij.

De promotie is nog maar net be-
gonnen en de eerste kookstudio’s
plannen al extra workshops. En dat
is niet verwonderlijk, want je kunt
voor uitzonderlijk lage prijzen tus-
sen 10,- en 30,- een kook-
workshop boeken. De komende
weken zullen de deelnemende
kookstudio’s zelf lokaal promotie
doen om hun deelname kenbaar te

maken. Het programma loopt uit-
een van kookworkshops voor de
allerkleinsten (vanaf zes jaar) tot
kookles op sterrenniveau.
Kies uit tientallen keukens van
Italiaans tot moleculair koken op
locaties in heel Nederland en
Vlaanderen!
Tijdens de Nationale Kookstudio
Week 2009 is iedereen van harte

welkom om een kijkje te nemen in
de keuken van een kookstudio en
om actief deel te nemen aan het
programma. Makkie Mulder,
hoofdredactrice van foodmagazi-
ne delicious. beveelt deelname
aan de Nationale Kookstudio Week
2009 van harte aan:

Makkie Mulder: ‘Met een beetje
hulp kan iedereen lekker en gezond
leren koken. De Nationale Kook-
studio Week is daarvoor een prach-
tig initiatief dat delicious van harte
ondersteunt. Het programma is
laagdrempelig en er is altijd wel
een kookstudio in buurt die mee-
doet. Wat een kans om het nuttige
met het aangename te verenigen!
Ik raad iedere Nederlander en Vla-
ming die zich op culinair vlak wil
ontwikkelen aan om deel te nemen
aan deze promotieweek.’

Meedoen en inschrijven
De Nationale Kookstudio Week
2009 vindt plaats van 20 t/m 26
april 2009, zowel in Nederland als
in Vlaanderen.

Kosten voor deelname liggen tus-
sen 10,- en 30,-, afhankelijk
van het geboden programma.
Ook kinderen (vanaf 6 jaar) kun-
nen zich inschrijven, de kinder-
kookstudio’s zijn speciaal uitge-
rust voor deze jonge kookenthou-
siastelingen. Op de website
www.kookstudioweek.nl vind je
de deelnemende kookstudio’s,
hun programma en hoe je je kunt
inschrijven.

Voor meer informatie en inschrij-
ving voor het programma van kook-
studio De Kookschuur te Kantens
kunnen geïnteresseerden recht-
streeks contacten opnemen met:

De Kookschuur
Marcella Gerretsen
Middelstumerweg 6
9995 PZ Kantens
T557272
mgerretsen@dekookschuur.nl
www.dekookschuur.nl
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Drukkerij
Sikkema

In onze omgeving is het gebruikelijk dat je elkaar groet. Maar de ene groet
is de andere niet.
In mijn dorp (Stitswerd) groet iedereen iedereen. Ook op afstand. Zwaaien
hoort daarbij. Roepen als de wind niet te hard is en de afstand niet te groot.
Behalve de fysieke afstand speelt ook de figuurlijke afstand een rol.
Naaste buren en mensen bij wie je op hun verjaarsfeestje komt, genere-
ren meer lichamelijke arbeid en stembandbewegingen dan de doorsnee
dorpsgenoot. Ben je zo dicht in de buurt dat je kunt praten, dan betekent
het onvermijdelijk stoppen en vragen: “Hoe gaat het?” “Wat een weertje,
hè?” Die laatste vraag past bij stralend, druilend, guur, mistig, maakt-niet-
uit-wat-voor-weertje weer.
Soms kom ik in een van onze andere dorpen. Meestal rennend. Op
doorreis. Ren ik door Rottum, dan groet iedereen. Vriendelijke mensen.
Ren ik door Kantens, dan groet de een wel en de ander niet. Grootte speelt
een rol. Kennen alle inwoners van Kantens elkaar? Of zien ze iemand van
buiten als vreemde? Ik ben nog nooit gestopt om het te vragen. Ren ik nog
verder, bijvoorbeeld naar Middelstum, dan blijkt de entourage ook een rol
te spelen. In kleine straten groet je vaker dan op de doorgaande, grotere
weg. Bij de Plus groet je als je met je zelfbedieningskar bij de ingang een
ander passeert. De groet zorgt zo voor het tegengaan van irritatie. In de
stad komen hier boze blikken voor in de plaats. In de winkel groet het
personeel (waarschijnlijk aangeleerd), maar de rest niet.
Nog verder (niet meer rennend) in Uithuizen of Bedum stopt het groeten.
Tenzij je een bekende ziet. “Ook in Uithuizen/Bedum?” Niet een erg
intelligente vraag, omdat het antwoord vrij duidelijk is.
In de stad groeten mensen elkaar niet. Misschien buren, als ze elkaar al
kennen.

Het patroon van groeten komt ongeveer overeen met het groeten van
auto’s onder elkaar, of van wandelaar-auto. In Rottum en Stitswerd groet
je elkaar: voetganger-auto, maar ook auto-auto. Met auto bedoel ik
uiteraard de chauffeur. In Kantens gebeurt dit alleen in kleine straten.
De wegen tussen onze dorpen zijn smal. Zo smal dat er rekening met
elkaar gehouden moet worden. Je wacht op een ander in een uitwijkha-
ven, uitbundig groetend, bedankend. Je gaat voor elkaar de berm in: ook
groeten, klein bedankje. Een enkeling doet noch het een, noch het ander.
Blik ver vooruit, zonder snelheid te minderen, doorrazen. Je ziet maar
waar je blijft. Deze personen groeten niet! Kennelijk is de mate van groeten
overeenkomstig de mate van beschaving.
Tenslotte een kinderachtig vermaak. Je rijdt in een klein vreemd dorp,
laten we zeggen Westeremden, en ziet iemand lopen. Langsrijdend steek
je uitbundig je hand op. De niets vermoedende wandelaar zwaait onmid-
dellijk terug. Nog uren prakkiseert hij. ’s Avonds vraagt hij aan zijn vrouw:
“Ken jij iemand met een zwarte Citroën?” Waarna ze weer wegdromen
bij Boer zoekt vrouw.
Ongetwijfeld zou een sociologische studie meer rituelen ontdekken,
maar ik houd het hierbij.

Eric de Klerk

1. Even voorstellen.
Ik ben Nathalie Boekhorst, 25 jaar.
Sinds de zomer woon ik samen met
mijn vriend Jan in Kantens, aan de
Bredeweg 29. In de zomer gaan wij
trouwen. Ik ben momenteel bezig
met het afronden van mijn afstu-
deeropdracht voor de opleiding le-
vensmiddelentechnologie aan de
Wageningen Universiteit.

2. Waar kom je vandaan?
Mijn ouders zijn geëmigreerd naar
Brazilië en ik ben daar geboren en
opgegroeid. Sinds mijn negentien-
de woon ik in Nederland. Eerst in
Den Bosch, toen Wageningen en nu
in Kantens.

3. Hoe ben je in Kantens/Rottum/
Stitswerd terecht gekomen?
Ik ben in Kantens gekomen vanwe-
ge mijn vriend. Hij heeft hier een
boerderij.

4. Doe je mee aan bepaalde activi-
teiten in het dorp? Zo ja, waaraan?
Nee. Straks als ik meer tijd heb wil
ik het wel gaan doen.

5. Omschrijf jezelf in 5 woorden.
Eerlijk, zorgzaam, levensgenieter,
vriendelijk en huiselijk.

6. Met wie zou je een dagje willen
ruilen? Waarom?
Niemand. Ik kan alles doen wat ik
wil. Als ik het niet doe ligt het aan
mezelf.

7. Wat is je favoriete gerecht?
Er zijn er zoveel. Een lekker stuk
vlees, alles met ham en kaas uit de
oven….

8. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden?
Waarom?
Ik zou wereldkampioen willen zijn
in lekker koken. Dat vind ik leuk om
te doen.

9. Aan wie zou jij graag een rondlei-
ding door je dorp willen geven?
Waarom?
Iedereen van ver die bij mij langs
komt. Het is toch bijzonder om als
buitenstaander een Gronings dorp
te zien.

10. Wat vind je het leukst om te
lezen in t Lougnijs en wat zou je
willen veranderen?
De stukken waarin mensen een
persoonlijk verhaal vertellen vind
ik het leukst.

11. Tot slot, aan wie geef je de pen
door?
Ik geef de pen door aan de buurman,
Arjo van Vliet.

__________________________________________________________________________________________

Lentefair
Op zaterdag 23 mei is er weer een Lentefair op hereboerderij Eissinge-
heem in Zandeweer. Van 10.00 tot 18.00 uur zijn er theatervoorstellingen,
muziek, terras, workshops en kraampjes. Iedereen wordt bij deze
uitgenodigd om zichzelf met een kraampje te presenteren met zijn bedrijf,
hobby of artikelen.
Voor kinderen is er een rommelmarkt waarvoor ze gratis een plekje
krijgen.

Graag aanmelden bij Ingrid Koetzier T 06 255 355 38
of via www.Buitengewoonleven.NU
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Nieuws van koren- en pelmolen
de Grote Geert
Iedere zaterdagmiddag wordt er volop gedraaid met onze mooie dorps-
molen. De maalsteen is uit elkaar geweest en helemaal schoongemaakt,
zodat er straks ook weer veevoeder kan worden gemalen. Het pellen van
gerst tot gort gaat op dit moment niet zo snel, omdat er op de middagen
als de molen draait net niet genoeg wind is. Om te pellen heb je
windkracht vijf of zes nodig. Met drie en vier lukt het niet om te pellen.
Gelukkig komt er vaak bezoek binnen om een kijkje te nemen in de molen,
voor een rondleiding of om gewoon een praatje te maken met de
molenaar. Ook bezoek op afspraak is mogelijk.

Piet Kruizinga, die deze cursus met veel plezier heeft gegeven.

Diploma-uitreiking
cursus Groninger taal
Op maandag 23 februari was het de laatste avond van de cursus, welke
de ”Vrouwenraad Kantens/Zandeweer” het afgelopen winterseizoen
weer organiseerde. Deze cursus is één van de velen die door de stichting
Grunneger Toal op tal van plaatsen wordt gegeven.

Op zaterdag 21 februari werd op de
molen een pelcursus gegeven aan
zes leerlingen die ook graag meer
wilden weten over het pellen. Al-
leen de wind was de grote spelbre-
ker. Verder was het een geslaagde
lesmorgen op de Grote Geert. Za-
terdag 18 april gaan wij als mole-
naarswerkgroep Oost-Groningen
op excursie naar de provincie Bra-
bant, waar we zes molens gaan
bezoeken, waaronder drie water-
radmolens. Ook dit jaar worden
weer enige herstelwerkzaamheden
uitgevoerd in de molen. Nu worden
enkele kamwielen voorzien van
nieuwe kammen en de pelrondsels
worden hersteld door de molenma-
ker. Vaak wordt er door dorpsbe-
woners gevraagd over de standen
van de wieken.

Vreugdestand:
Bij feesten, zoals nationale molen-
dag, Groninger molenweekend,
kermis en ander belangrijke ge-
beurtenissen staat de molen in de
vlaggetjes met vlag in top. De mo-
len staat op de wind. Dus dit kan
iedere richting zijn. De wieken staan
KOMEND.

Rouwstand:
Bij begrafenissen van bekende in-
woners staan de wieken van de

molen richting de grote dorpskerk
gericht op het zuidwesten. De wie-
ken staan GAAND. Ook wel han-
gend genoemd.

En als de molen in een X staat
noemen wij het overhek wegzetten
van de molen. Ook wel LANGE
RUST genoemd.

Dat gebeurt vaak in een echte win-
terperiode en met rustig weer in de
zomer.
En bij het in een + zetten kan de
roeketting bevestigd worden aan
de onderste wiek. Dus bij slecht
weer in de herfst en in de winter.
Deze stand wordt in de molenwe-
reld KORTE RUST genoemd.

Kom gerust eens langs op een za-
terdagmiddag voor een mooi uit-
zicht en een praatje. Gelukkig wordt
het in de avonduren weer langer
licht, kunnen we dan ook weer eens
draaien.

De molenaar

In aanwezigheid van de voorzitster
van  de  vrouwenraad,  mevr.  De
Vries, en een afgevaardigde van de
stichting, ontvingen elf cursisten
het diploma.
Een viertal “Kaansters” waren er-
bij en omdat er in Kantens al eerder
cursussen gegeven zijn kwamen
de overigen uit de omliggende dor-
pen. De dorpsgenoten waren de
dames Vaatstra en Zwerver en de
heren Ritzema en Werkman.

Tijdens de cursus was één van de
opdrachten een verslag(je) te schrij-
ven. Dit moest uiteraard in het Gro-
nings. Een greep hieruit leverde de
volgende resultaten op.

Reden veur dizze cursus is dat ik t
wil leren schrieven.
n Klain mor oh zo stoer opdrachtje
Dij oavend mit Henk Scholte was
mooi.
Ik ben geneigd te gaan vertalen
vanuit het Nederlands… maar ja,

zo simpel is het niet.
k Mos der ja wel even veur goan
zitten.
t Ging mie der veural om, om het
lezen en schrieven van dij schiere
toal beder onder knij te kriegen.
Henk Scholte, wat n stem, muite
weerd om mit te moaken.
Jonges van Törf haren haile zoal ien
buus.
k Vind belangriek om dizze toal
goud te kinnen verstoan en te beg-
riepen.

Deze laatste zin is van iemand uit
“Holland” voor wie het Gronings
spreken toch moeilijk blijft.

Bij het “Huis van de Groninger Cul-
tuur” staat Kantens inmiddels goed
op de kaart als een dorp met een
actief verenigingsleven en een bij-
zonder gastvrij “Schienvat”.

Meertmoand, dialectmoand, 2009

Geen indruk
“Kijk eens wat ik kan”, schreeuwt de cactus, hevig swingend met zijn
heupen en schuddend met zijn naalden. Hij schudt zelfs zo hevig, dat er
naalden in het rond schieten door de hoge druk en snelheid. Hij doet de
swing, de jive, de moonwalk en vele andere hippe bewegingen. Het is een
gevaarlijke voorstelling, maar de toeschouwer lijkt weinig onder de
indruk.
”Hmm”, zucht de ballon, en loopt verder. Hij was er niet kapot van.

Walter van Dijk
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_____________________________________________________

Nieuws van de Vrouwenraad
Kantens/Zandeweer
Persoonsgebonden budget/Wmo.
Wanneer kom je in aanmerking voor een persoonsgebonden budget? Wat
houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning in? Op 1 januari 2007 is
deze wet van kracht geworden.
Het doel van deze wet is om mensen met een beperking zo lang mogelijk
zelfstandig te laten wonen en aan het maatschappelijk leven deel te laten
nemen. Door gebruik te maken van een voorziening kan het functioneren
van iemand met een beperking een stuk aangenamer worden.
In plaats van een voorziening in natura kan er een persoonsgebonden
budget worden aangevraagd. Hoe werkt dit allemaal? Wanneer kom je
er voor in aanmerking en wat moet je dan doen?
Om hierover wat meer te weten te komen, komt mw. Rita Bakker van de
afd. Wmo van de gemeente Eemsmond op maandag 6 april voorlichting
geven over deze zaken.

We noemen enkele punten:
Hoe vraag je aan?
Rolstoelvoorziening.
 Vervoersvoorziening. Hoe werkt de Regio-taxi? Wist u dat niet-beperkte

inwoners tegen een hoger tarief ook gebruik kunnen maken van de taxi?
Woningaanpassingen, bv. douche- en toiletstoel, traplift enz.
Hulp bij het huishouden. Moet bij de gemeente worden aangevraagd en

niet bij een zorginstelling.

Misschien hebt u zelf ook nog allerlei vragen waar u graag een antwoord
op wilt hebben.
Op deze informatiemiddag is iedereen van harte welkom: op maandag 6
april, ’s middags om 15.00 uur in ’t Schienvat te Kantens. De middag is
gratis te bezoeken, alleen de koffie/thee is voor eigen rekening.

Tijdschriftenmiddagen
in Salem
Vanaf november tot en met februari hebben we vier keer op een
vrijdagmiddag de deuren van Salem opengesteld, koffie en thee gezet
en vele uiteenlopende tijdschriften klaargelegd. We wilden op deze wijze
mensen die graag lezen de mogelijkheid geven om kosteloos nieuw
leesmateriaal te halen. Daarnaast was het ook bedoeld om mensen die
in deze donkere maanden een moment van contact met de buitenwereld
op prijs stellen die gelegenheid te bieden.

Leste Les
Moandagoavend, t is haalf aacht
Jazze aan, tas mit, want meester Piet wacht
t is toavend leste keer
van fieftien lessen Grunnegs alweer

Vraauw van Grunneger Hoes is ter al
en Aldert loat wat heuren van Ede Staal
ook ain van Kaanster Vrouwenroad is ter bie
Heur noam is Hannie de Vries

Kovvie, thee en gele kouk goan rond
wie as cursisten kieken òfwachtend ien t rond
van meester Piet mot oavend openen
en hai het zien aigen pergram veur ogen

Noa elke cursist ist haandjeklap
meester Piet taikent pepier veur ien map
kriegen van t Grunneger Hoes nog n bouk
dit is om te lezen en nait veur ien houk

Mor ain ding mot nog beuren
wie motten t Grunnegs Laid loaten heuren
elkenain zingt stoande en zit nait op stoul:
Van Lauwerszee tot Dollard tou

Mor meester Piet wordt nait vergeten
hai wordt toutoalen doan deur Nane, dij het schreven
Yvonne geft hom nog n bon veur bouk
en n bloumke veur zien vraauw

n Mooi òfsluten van Grunneger Les
k bin blied dat k t doan heb.

Willy Westerdiek
Nijlaand

Open atelier Beelden en Bootjes
Op ’t Lage Eind 1 in Rottum werkt Mirjam Bouchier aan een serie boten
en bootjes voor de open atelierdag. In Amsterdam, waar het publiek voor
het eerst kennis kon maken met de bootjes, werden ze met enthousiasme
ontvangen. De rakugestookte beelden staan al te pronken en natuurlijk
zijn er ook weer de fluten. Koffie en thee staan klaar, we maken er weer
een gezellige dag van!

Mirjam Bouchier
Zaterdag 18 april 11.00 - 17.00 uur ’t Lage Eind 1 te Rottum

Soms kwamen er 14 mensen langs,
soms waren het er 6. Iedere keer
was het gezellig en de gesprekken
gingen over diverse onderwerpen,
soms heel serieus en soms over
huis- tuin- en keukenzaken.
Het aanbod van tijdschriften was
ook heel divers en er werd door een
aantal mensen dankbaar gebruik
van gemaakt om even te neuzen en
een stapel mee te nemen naar huis.
Mensen die niet op eigen gelegen-
heid konden komen werden opge-
haald en zo was het heel laagdrem-
pelig voor iedereen uit het dorp.
Terugkijkend hebben we als orga-
nisatie besloten dat deze activiteit
zeker een vervolg verdient! We
hopen dat er dan nog meer mensen

gebruik van zullen maken om een
kopje koffie of wat tijdschriften te
halen; dat Salem op zo’n moment
even een ontmoetingsplek is voor
verschillende mensen uit het dorp!
Daarom is het heel fijn dat er al een
persoon zich spontaan heeft aan-
geboden om in de winterperiode
van 2009-2010 deze middagen mee
te helpen organiseren.
Mocht er nog iemand zijn die zich
hiervoor wil inzetten dan kan je dat
melden bij ondergetekenden.

Namens de diaconie van
de prot. Gem. Kantens-Stitswerd,
Henriëtte Broekhuizen
en Martha van Dijk
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Beste voetbalvrienden
Zoals jullie weten, zijn we bezig om een gelegenheidsteam op te
richten. Diverse mensen hebben zich aangemeld, we zijn al een paar
keer bij elkaar geweest. Diegene die wij vergeten zijn, kan deze
oproep als uitnodiging beschouwen.

We zijn zover om een keer te trainen of een partijtje te voetballen. We
gaan dit doen op donderdag 16 april 2009 op Sportpark De Kooi in
Kantens. Nadere uitleg over wat de bedoeling is e.d. hoor je van ons
op deze bewuste avond.

We verwachten je om 19.30 uur in de kantine.

Met vriendelijke groet,
je voetbalvrienden

Voetballen is leuk voor
jongens en meisjes
Vrouwen/meisjes voetbal wordt steeds populairder.

Op elk niveau en op elke positie wordt er al door meer dan
100.000 meiden op de Nederlandse velden gevoetbald.
Bij vv KRC spelen ook meerdere meisjes die heel goed kunnen voetbal-
len. Samen met de jongens hebben ze veel plezier tijdens de trainingen
en de wedstrijden.

Ben je vijf jaar? Dan ben je in Nederland oud genoeg om lid te worden van
een voetbalclub.
Dus meiden en jongens: kom gerust eens kijken bij KRC. Dewedstrijden
van de jeugd-pupillen zijn altijd op zaterdagmorgen.
De trainingsavonden zijn:
Woensdagavond: F-pupillen (5 t/m 8 jaar) 18.00 - 18.45 uur
Dinsdagavond: E-pupillen (9 t/m 10 jaar) 18.00 - 19.00 uur
Maandagavond: D-pupillen (11 t/m 12 jaar) 18.30 - 19.45 uur
Meisjes die uitkomen in jongenscompetities mogen maximaal één jaar
ouder zijn.
Momenteel hebben we geen A-, B- en C-junioren maar we willen alle
jongens en meisjes oproepen die wel (weer) bij KRC willen voetballen
zich bij ons aan te melden, dan kunnen we kijken of we weer een elftal
kunnen vormen.
We hopen in de toekomst weer over meerdere elftallen te beschikken.
______________________________________________________________

Neutn schaitn op tweede paasdag
Op maandag 13 april gaan we neutn schaitn in het Schienvat. We
beginnen om 13.00 uur, de toegang is gratis, maar wel even
aanmelden bij Rita in het Schienvat. Het belooft een gezellige middag
te worden en ook als je niet mee wil spelen ben je van harte welkom.

C.S.C.W.

Hollywood in Grunnen?
Je kunt ook niet even het dorp verlaten of er gebeurt weer van alles. Kom
ik om 12 uur weer thuis, is er allerlei volk op de been. Een complete
cameraploeg en geluidsman en veel spelers. En als klap op de vuurpijl
bij de buren weer het tafereel dat ik in december tijdens de opvoering van
het Hogeland College ook al had gezien.

Hier moet ik het mijne van weten.
Na wat vragen ontmoet ik Peter
Velthuis, de grote man achter “Tocht
om de Noord”. Hij vertelde me dat ze
een film aan het maken waren als
promotie materiaal voor de komen-
de tocht. Het thema dit jaar is: “Door
de eeuwen van Groningen” en daar
past dan heel mooi het verhaal van
Bernlef bij. Verder vertelde hij dat ze
op verschillende plekken opnames
zouden maken. Verschillende wan-
delclubs waren ingehuurd als figu-
ranten en een heuse dorpsomroe-

per praatte de boel aan elkaar. Net
als in het echt, moest alles wel tien
keer over, maar dat mocht de pret
niet drukken. Het weer was schitte-
rend en iedereen had een hoop lol.
Vooral om het dansje van juf Doorn-
bos. Verder is het voor sommige
spelers echt heel moeilijk waar de
klemtoon van de naam van Ede
Staal nou ligt. Ik ben erg benieuwd
naar de film en hoop dat hij volgend
jaar meedingt naar een Oscar.

ReRo

Kinderkoor zingt met Pasen
in Antoniuskerk
Het kinderkoor van CBS ‘De Regenboog’ uit Bedum zal op eerste Paasdag
medewerking verlenen aan de Paasdienst in de Antoniuskerk. Onder
leiding van Ukelien Reisiger zal het koor van zich laten horen door voor
en met de aanwezigen te zingen. Het kinderkoor was enkele jaren geleden
ook al eens bij de Protestantse gemeente te gast en naar aanleiding van
de vele positieve reacties zijn ze er dit jaar met Pasen opnieuw. De
Paasdienst begint om 10.00 uur; de eigen kerkelijk werker, mevrouw
Prins, gaat voor en bij de ingang ontvangt u de orde van dienst. Vooraf-
gaande aan de dienst wordt er in Salem een Paasontbijt georganiseerd:
om precies 9.00 uur wordt het ontbijt geopend. Iedereen is van harte
welkom!
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Jongeren theaterweken
Laway arts organiseert deze zomer in de Theaterwerkplaats te
Kantens Theaterweken voor jongeren vanaf 13 jaar.

Week 1 van maandag 6 juli tot en met zaterdag 11 juli.
Week 2 van maandag 17 augustus tot en met zaterdag 22 augustus.

In een theaterweek ben je elke dag bezig met improviseren, samen-
spelen, rolopbouw, eigen ideeën uitwerken.
Er worden korte acts gemaakt voor een presentatie op vrijdagavond.

Als je meer informatie wilt kijk dan op www.lawayarts.com

EI, EI alweer een EI
Is hij voor jou of is hij voor mij
Zaterdag 11 april (de zaterdag voor Pasen) gaan we weer eieren zoeken.
’s Middags om 14.00 uur verzamelen in het Schienvat en dan gaan we
weer groepsgewijs zoeken. Hij of zij die de meeste eieren heeft gevonden
krijgt natuurlijk weer een prijsje. Daarna gaan we in het Schienvat weer
aan het knutselen, wat het wordt blijft een verrassing.
Let goed op de brievenbus, want daar komt de flyer met een kleurplaat.
Die kan je kleuren, beplakken, schilderen of iets anders van maken. De
mooisten krijgen weer een prijsje.

De Gezamelijke Verenigingen
____________________________________________________________________

Het paasei
Het gebruik van paaseieren is ontstaan in de Middeleeuwen, doordat in
de vastentijd een kerkelijk verbod was ingesteld op het eten van eieren
en vlees. De eieren die de kippen in de vastentijd legden, werden gekookt
om langer goed te blijven. Met Pasen werden ze dan veelvuldig gegeten
of cadeau gedaan.

Het paasei
In de Balkan schenken de mensen
elkaar beschilderde paaseieren
voor een goed leven, vaak drie per
persoon. Hier vandaan komt de
spreuk: Één ei is geen ei, twee ei is
een half ei en drie ei is een paasei.

Het paasei
De gewoonte om paaseieren te
verstoppen, is waarschijnlijk af-
komstig van de boeren. Zij begroe-
ven met Pasen eieren in hun akkers
om de vruchtbaarheid over de grond
af te dwingen.

Tweedehands markt in t Schienvat
Vorig jaar werd er een kinderbeurs gehouden in het Schienvat. Wegens
groot succes vindt er op zaterdag 4 april een herhaling plaats, echter nu
ook voor volwassenen. Men kan er van alles (ver)kopen. Te denken valt
aan: boeken, stripboeken (kinder)kleding, speelgoed, oude pc etc.
De markt is van 10.00 tot 16.00 uur en de standplaatsen zijn gratis!
Rita heeft om 10.00 uur de koffie klaar en vanaf 12.00 uur kunt u een snack
of heerlijke warme maaltijd kopen.

Opgave standplaats vóór 1 april bij Rita Pool - T 551280 of 06 20839053

Bernleftheater
Theatergroep DE ATELIERKAT speelt op vrijdag 3 april DE POTVIS

‘Mijn hele leven heeft bestaan uit het juiste voedsel, bij het juiste drankje,
op het juiste moment’
Je zult maar aan het sterfbed van je man onthuld krijgen dat het 40 jaar
niks is geweest en dat je al die tijd niets hebt vermoed. Ergens heb je de
afslag gemist, ben je verdwaald en uiteindelijk gestrand.
Je zult maar zussen zijn en in totaal andere werelden leven. Je leven lang
heb je onderling strijd gevoerd om in de belangstelling te staan en dan
overlijdt je vader.
Wat doet de aanwezigheid van de behulpzame buurman met de drie
vrouwen? En lukt het om samen vaders as te verstrooien?

De Potvis is een portret van vier
eenlingen die er alles aan doen om
de roest uit hun leven weg te poet-
sen en het gebrek aan deining in
hun leven te willen beëindigen.
De tekst is van Frank Houtappels
die de kijker met komische dialo-
gen leidt door dit licht absurdistisch
drama over familiebanden, afhan-
kelijkheid, kersjes en een urn.
Naast toneelschrijver is Frank Hout-
appels bekend als schrijver van

scenario’s voor televisie als Her-
tenkamp, Het Schaep met de vijf
pooten en Gooische Vrouwen.

Regie: Hanneke van der Molen.

Bernleftheater
Usquerderweg 23
Helwerd/Rottum
Aanvang: 20.30 uur.
Entree: 9,-
Reserveren: T 425221
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Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T0900 - 9229 (0,10 p.min)
___________________________________

TANDARTSEN:
28/29 maart
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom - Winsum
T0595 - 441740
4/ 5 april
Tandartspraktijk Eenrum - Eenrum
T 0595 - 491949
11/12 april
H. Meursing - Middelstum
T0595 - 552292
13+14 april
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom - Winsum
T0595 - 441740
15+16 april
A.M. van Waes - Uithuizermeeden
T0595 - 413684
18/19 april
Tandartsenpraktijk Timmerman
Uithuizen
T0595 - 431716
25/26 april
Tandartspraktijk Fledderus &
Commies - Winsum
T0595 - 441545

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.
___________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum:T050 - 3014260
___________________________________

PSYCHOTHERAPIE EN
SUPERVISIE:
Mw. Drs. J.R. Boelema. Praktijk:
Groensingel 38 Middelstum.
Voor het maken van afspraken van
ma. t/m vr. tussen 8.00 - 8.15 uur.
T06 - 51255926
___________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595 - 551084
___________________________________

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK
EVA
Voor vragen en het maken van
afspraken: T 0595 - 557131
Voor dringende vragen of voor de
bevalling: T06 - 13731172
______________________________________________

Koks Herberg B.V.,
Tafeltje Dekje:
T 050 - 3140211

Maaltijdservice Oosterlengte
T 0597 - 412631
___________________________________

Oud papier
Woensdag 15 april

___________________________________

Gezocht
Voor mijn opleiding counsellor/
coach ben ik op zoek naar
personen die samen met mij ge-
sprekken willen voeren.
Ik wil graag samen met u oplossin-
gen vinden voor datgene waar u
tegen aanloopt in het dagelijks le-
ven.

Truus Faber-van Dijk
T 552736
(tussen 18.30 uur en 19.30 uur)
__________________________________________

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
(VRIJGEMAAKT) KANTENS

Zondag 5 april
09.30 uur - ds S.Schaaij uit Eelde
14.30 uur - ds A.van der Sloot uit
Bedum

Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag
19.30 uur - leesdienst

Zondag12 april: Pasen
10.00 uur - drs J.M.Beute uit
Kampen
14.30 uur - leesdienst

Zondag 19 april
11.00 uur - ds A.G.Bruijn uit
Uithuizen
16.30 uur - ds M.O.ten Brink uit
Roodeschool

Zondag 26 april
11.00 uur - ds T.Groenveld uit
Roodeschool
14.30 uur - ds H.J.J.Pomp uit Aduard
__________________________________________

CHR. GEREFORMEERDE KERK
KANTENS

Zondag 5 april (Voorber. H A)
09.30 uur ds P C de Lange
14.30 uur ds P C de Lange
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Vrijdag 10 april (Goede Vrijdag,
Avondmaalsviering)
19.30 uur ds P C de Lange

Zondag 12 april (1ste Paasdag)
09.30 uur ds P C de Lange
14.30 uur ds P C de Lange

Maandag 13 april (2de Paasdag)
09.30 uur ds P C de Lange (Paas-
zangdienst)

Zondag 19 april
09.30 uur ds M den Bleker
14.30 uur ds M den Bleker

Zondag 26 april
09.30 uur ds P C de Lange
14.30 uur ds J G Kortleven

Zondag 3 mei
09.30 uur ds P C de Lange
19.00 uur ds P C de Lange (Dienst
met belangstellenden)
____________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS

Antoniuskerk Kantens

Zondag 5 april
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor;
Palmzondag k

Donderdag 9 april
19.30 uur -  ds P. Lootsma, Winsum;
viering Heilig Avondmaal. Witte
Donderdag
Vrijdag 10 april
19.30 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
en gemeenteleden; Goede Vrijdag-
viering in het koor
Zondag 12 april
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor;
Pasen, m.m.v. Kinderkoor ‘De Re-
genboog’ uit Bedum
Zondag 19 april
10.00 uur - ds E.J. Struif, Ooster-
wolde k
Zondag 26 april
10.00 uur -  Dhr. H.J. Dijkstra, Gas-
selternijveenschemond k

(k = kindernevendienst in de to-
renkamer)
____________________________________

KERK ROTTUM

Zondag 29 maart
19:00 uur - Dhr. P. Ketting
Zondag 12 april
19:00 uur - ds J. den Admirant
Zondag 26 april
19:00 uur - ds  A. Lagendijk
________________________________________________

19 + 09 + 2009 = 30
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Agenda
Rottum
Tot 30 april elke dag
Kerk van Rottum:
9.00 t/m 17.00 uur
Expositie Vera Oosterhof (entree
gratis)

Vrijdag 3 april
Bernleftheater:
20.30 uur
Theatergroep De Atelierkat speelt
De Potvis (entree  9.-)

Zaterdag 18 april
’t Lage Eind 1
11.00 tot 17.00 uur
Open atelier M. Bouchier
______________________________________________

Stitswerd
Zaterdag 28 maart
Schoonmaakactie van het dorps-
huis. Dringend hulp gevraagd van
Stitswerders.
______________________________________________

Kantens
Vrijdag 3 april
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
18.30 tot 21.00 uur
Kledingbeurs
Info: Kristel JansenT552321

Zaterdag 4 april
t Schienvat
10.00 tot 16.00 uur
Tweedehands markt

Maandag 6 april
t Schienvat
15.00 uur
Info over PGB (persoon gebonden
budget)

Woensdag 8 april
t Schienvat
15.00 uur
Theemiddag N.B.v.P

Zaterdag 11 april
t Schienvat
14.00 uur
Paasmiddag

Maandag 13 april
t Schienvat
Neutn schaitn (voor meer info lees
elders)

Vrijdag 17 april
t Schienvat
19.30 tot 21.30 uur
Jaarvergadering uitvaartvereniging

Zaterdag 18 en zondag 19 april
t Schienvat
Vanaf 10.00 uur
Zweedse polska weekend

Maandag 20 april
t Schienvat
10.00 tot 11.00 uur
Overleg vervoersdienst

Woensdag 29 april
t Schienvat
19.30 tot 22.30 uur
Bridgeclub

Donderdag 30 april
(Koninginnedag)
t Schienvat
Geopend tijdens de markt

Vaste activiteiten
in t Schienvat
Maandag
09.30 tot 10.30 uur
Body Shape (bewegen op muziek)

Dinsdag
09.45 tot 11.15 uur
Volksdansen
(bewegen voor ouderen)
18.30 tot 19.30 uur
Tai Bo (vorm van karate, bewegen
op muziek)
19.30 tot 20.30 uur
Climax (damesgym)
20.00 tot 22.00 uur
Schildercursus
(o.l.v. Gerda Onnes)
20.30 tot 21.30 uur
Climax (heren volleybal)

Woensdag
13.15 tot 15.30 uur
Climax (jeugdgym)
19.30 tot 21.00 uur
Handwerkclub

Donderdag
19.30 tot 22.30 uur
Dammen (t leert vanzulf)
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Vrijdag
17.00 tot 19.00 uur
Keuken open
(afhaal snacks en patat)
19.30 tot 22.30 uur
Biljarten (de kleine tafel)

Zaterdag
17.00 tot 20.00 uur
Keuken open
(stamtafel + afhaal snacks)
18.00 tot 20.00 uur
Kaanster Vlinthippers (zangkoor)

Menu’s op de zaterdagen
4 april
geb. aard. met groente en gehakt-
bal  4,75
11 april
shoarma schotel  4,75
18 april
bami schotel + ei  4,75
25 april
nasischotel + geb. ei  4,75
30 april
shoarmaschotel/sla + geb. aard.

 4,75

t Schienvat
T 551280 b.g.g. 06 20839053
tot ziens bij Rita

Koninginnedag 2009
Op woensdag 30 april organiseren wij een Braderie en Priegel-
markt rondom de N.H. Kerk te Kantens. De markt wordt gehouden
van 10.00 -13.00 uur. Verenigingen en bedrijven die een plaatsje
willen, kunnen zich opgeven d.m.v. onderstaande strook. Ook als
u uw hobby wilt demonstreren of eigengemaakte spullen wilt
verkopen, kunt u zich opgeven. Deelname is gratis. U moet wel zelf
voor een kraampje zorgen. Kinderen t/m 14 jaar kunnen zich
opgeven voor de priegelmarkt.

Opgave Braderie/Priegelmarkt

Naam ..................................................................

Naam Bedrijf ..................................................................

Naam Vereniging ................................................................

Activiteit ..................................................................

..................................................................

Inleveren uiterlijk 20 april bij Marten Miske,
Langestraat 13,T 552137

Tak
Ik zag een weelderig bont boeket
dat op de tafel stond
ik nam een grote tak eruit
en stak hem in de grond.

Die tak is met een vaartje
verbazend snel gegroeid
nu zie ik ’t hazelaartje
dat in de lente bloeit.

Toon Hermans
Uit: Ontbijten met jou.
___________________________________

Kledingbeurs
Vrijdag 3 april is er van 18.30 tot
21.00 uur een kledingbeurs in de
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Opbrengst is voor de verbouw van
de GKV in Kantens. Inbreng van
schone zomerkleding kan op don-
derdag 26 maart van 19.00 tot 21.00
uur of op  zaterdag 28 maart van
10.00 - 12.00 uur Pastorieweg 21 in
Kantens (eventueel kunt u bellen
met Kristel Jansen - T552321)

19 + 09 + 2009 = 30
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Uiterlijke  inleverdatum kopij
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Anje van der Hoek
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9995 PT Kantens
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tlougnijs@kantens.nl

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

Administratie

Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
T (0595) 551924
E tlougnijs@kantens.nl

Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:

Rabobank 34.22.17.933
t.n.v. t Lougnijs

Een post-abonnement
op t Lougnijs kost

 15,- per jaar.
___________________________________________________

Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
0595-434206
___________________________________

Drukwerk wordt verzorgd door
Drukkerij Sikkema.
_____________________________________________

De giften van afgelopen maand

J. Doornbos-Clevering
te Rottum 20,-

B.G. Poppema-vd Laan
te Loppersum 10,-

Vrouwenraad 25,-

Inschrijving 2009 van start!
BESTE WANDELAARS
EN CULTUURLIEFHEBBERS
De inschrijving voor de Tocht om
de Noord is van start gegaan. De
Tocht wordt dit jaar gehouden op
zaterdag 26 en zondag 27 septem-
ber 2009.
Het maximum aantal voor 2009 is
wederom op 2500 deelnemers ge-
steld. Inmiddels is de website van
de Tocht om de Noord verder ver-
beterd. Ruim 200 foto’s zijn als een
film ingebouwd in de omgeving
(boven en onderbalk) van de web-
site. Zo zult u bij het bekijken van de
website, het Groninger landschap
langzaam aan u voorbij zien glij-
den. Verder hebben we op de web-
site bij ‘nieuws’ een fotoalbum 2008
geplaatst.

SAGEN EN LEGENDEN
Het MOTTO van dit jaar is: “Gronin-
gen prikkelt alle zintuigen”. Elk jaar
worden de zintuigen letterlijk op de
proef gesteld, waarbij steeds één
zintuig centraal staat. Het 1e jaar
was dat het zintuig “proeven”, het
2e jaar het zintuig “zien”, afgelopen
jaar het zintuig “voelen” en dit jaar
staat het zintuig “horen” centraal.

De wandelaar zal dit jaar door de
Eeuwen van Groningen dwalen. Hij
zal als een ware tijdreiziger van de
ene eeuw in de andere eeuw duike-
len. Dorpsomroepers, verhalenver-
tellers en theatergezelschappen
zullen u Groningen laten horen en
laten beleven.
Het spookt in Groningen op 26 en 27
september 2009!

DE ROUTE
Ten opzichte van het vorig jaar zijn
er wat betreft de route een aantal
veranderingen. Als eerste wordt er
dit jaar niet via Houwerzijl gewan-
deld. We gaan nu rechtstreeks naar
Ulrum, dat op 26 september een
cultureel historisch festijn organi-
seert vanwege de Afscheiding van
de Nederlandse Hervormde kerk in
1834, onder leiding van ds. H. de
Cock. De route vanaf Loppersum
naar Wirdum wordt ook veranderd,
omdat we hier een redelijke grote
weg moeten passeren. Uiteraard
gaan we weer via Biessum en Uit-
wierde, één van de mooiste omme-
tjes van Nederland, naar de zeedijk.
Waarbij we dit jaar de laatste kilo-
meters over de Ommelandse dijk

wandelen met uitzicht over de zee
naar de Evenementenhal in Delfzijl.

Ook dit jaar kunnen de wandelaars
weer kiezen uit 2 dagen en vele
verschillende afstanden, variërend
van 10 t/m 45 km.
Meer informatie vindt u op de site.

VERHALENVERTELLERS
E.A. ARTIESTEN
”Creatieve hand- en spandiensten
gezocht!”
Zoals u bij sagen en legenden hebt
kunnen lezen zal in elk dorp naast
een dorpsomroeper ook een verha-
lenverteller aanwezig zijn. Wij als
organisatie zijn nog op zoek naar
stads- en dorpsomroepers, verha-
lenvertellers, muzikanten en ar-
tiesten. Lijkt het u leuk om dit wan-
delfestival meer luister bij te zet-
ten? Neem dan contact met ons op.

ORGANISATIE
Tocht om de Noord
Postbus 3104, 9701 DC Groningen
T 050 - 8509023 / 06-22397307
e-mail: info@TochtomdeNoord.nl
website: www.TochtomdeNoord.nl

Lezersfoto!
Jong leven geniet van nieuw leven (Foto José de Jong - Kantens). Welke lezer stuurt een foto voor de maand mei?


