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Eieren en noten in Rottum
Opgetogen over het geweldige weer ben ik richting ons dorpshuis getogen. Het was tweede paasdag en dan
is er het jaarlijks terugkerende spektakel in mijn dorp. Er liepen inmiddels veel meer mensen in dezelfde
richting en dat beloofde weer enorm gezellig te worden.

Veel (kleine) kinderen met tassen
en schalen, om straks de buit in te
doen, liepen in de groep mee. Zou
de paashaas weer in het dorp ge-
weest zijn of zouden ze dit jaar voor
niets gaan zoeken, was de vraag
die door hen gesteld werd. Ik kon
daar uiteraard geen antwoord op
geven, maar hoopte dat er weer
veel eieren te vinden waren. Bij het
dorpshuis aangekomen werden de
kinderen met limonade ontvangen
en kreeg ik een heerlijke kop koffie.
Hierna gingen alle kinderen naar

buiten waar een dame van de orga-
nisatie vertelde dat ze bericht had
gekregen van de paashaas, dat er
op twee plaatsen eieren waren ach-
tergelaten. In de tuin bij het dorps-
huis voor de allerkleinsten en in de
tuin van één van de inwoners voor
de oudere kinderen. Ook vertelde
ze dat de paashaas op sommige
eieren nummers had geplakt en dat
als je zo’n ei vond, je bij de dame
een prijs kon halen. Alle kinderen
gingen aan het zoeken en de tassen
en schalen vulden zich al ras. Ook
de prijsjes gingen snel van de hand.
Na ruim een half uur waren alle
eieren gevonden en de prijzen uit-
gedeeld. Nu kon ik aan de bak.
De organisatie had twee banen
buiten in de volle zon klaar gelegd
en je kon je aanmelden bij de orga-
nisatie. Rond de banen waren ge-
zellig een aantal stoelen en tafels

gezet zodat je alles goed kon vol-
gen. Jong en oud door elkaar gingen
met de kogels aan het schieten om
de Hongaarse walnoten van de baan
te kegelen. Het serveren van drank-
jes werd door de inmiddels bezwe-
te spelers zeer gewaardeerd.
Een leuke bijkomstigheid was dat
veel fietsers en toevallige passan-
ten even bleven kijken en de spe-
lers aanmoedigden. Rond zes uur
ging ik, een paar kwartjes armer,
weer richting huis. Wat ben ik toch
blij dat ze in mijn dorp deze paastra-
ditie voor jong en oud elk jaar toch
weer houden. Ik kijk nu al uit naar
Pasen  2010.  Zet  het  vast  in  uw
agenda en kom dan even langs om
te kijken of mee te spelen met dat
geweldige spel dat ze hier “Neutn
schaitn” noemen.

Uw ReRo
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Uitvaartverzorging
Boersema

EI, EI alweer een EI, maar nu is hij van mij
Wat hebben we het getroffen met het weer, was het vorig jaar allemaal
regen, nu hadden we het mooiste weer van de wereld. Prima weer om
de eieren te zoeken. De twee groepen jongste kinderen gingen het eerst
zoeken, terwijl de oudsten meteen begonnen met het versieren van de
eieren. DIANA van BROKANTENS had het grootste deel van de materialen
voor het versieren gesponsord. Er werd wat afgeplakt en menigeen zat
met de tong uit de mond de eieren te versieren. Wat waren er mooie bij.
Toen de kleinsten terug waren van het eieren zoeken, gingen de oudsten
op pad, terwijl de kleinsten met de decopatch aan de slag gingen. Er moest
hier en daar nog wel geholpen worden, maar ook de kleinsten gingen met
een fraai ei huiswaarts. Op de uitreiking van de prijzen voor het eieren
zoeken en de kleurwedstrijd moesten we nog wachten, want er waren nog
een paar bruine eieren zoek. Ze liggen er waarschijnlijk nog of ze zijn in
het water gevallen. Afijn, een goede reden om het volgend jaar nieuwe
eieren aan de Paashaas te vragen. Al met al was het een zeer geslaagde
middag, met dank aan Diana, aan onze Paaskip, aan Rita, die de limonade
sponsorde en de vele helpende handen. Oh ja, er zijn ook foto’s gemaakt,
maar die zie je wel in het volgende Lougnijs.

De Gezamenlijke Verenigingen
_____________________________________________________________________________

MISS LENTE

Het ongedierte kruipt nog tussen haar tanden
ongecontroleerde haargroei op haar gezicht
gele eelt op haar handen

Haar kleding aan repen gescheurd
de kleuren zijn verdwenen
het is allemaal binnen gebeurd
ongewassen tenen

Licht op haar gezicht
een besef van leven
intens zonlicht
al is het maar even

Ze is weer ontwaakt
ze gaat zich weer wassen
andere kleding passen

Het voorjaar is hier
zo rein en fris
en nu weet ook Lente
dat ze er is

Walter van Dijk
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Oproep speeltuinvereniging
t Spruddernust
Het nieuwe speeltuinseizoen is weer begonnen! De speeltuin ziet er
weer spik & span uit, de complimenten aan Roelf Blaauwwiekel die
vanaf nu het hele seizoen de speeltuin voorziet van een strakke grasmat!

Koninginnedag 30 april
Tijdens de koninginnemarkt zal er voor de kinderen weer een luchtkus-
sen zijn. Deze komt bij het Schienvat te staan. Verder is er popcorn te
koop en hebben we een Ranjakoe: je kunt je eigen bekertje ranja
“melken”. Graag tot ziens op de markt!

Ter opening van de markt worden in
de Antoniuskerk het Wilhelmus en
enkele vaderlandse liederen ge-
zongen.
Martin Sprenger begeleidt dit op het
orgel, de Vlinthippers en enkele
leden van Vocaal Ensemble het

Hoogeland zijn aanwezig om de
liederen samen met u te zingen.
U bent van harte welkom om mee
te komen zingen!
10.00 uur in de Antoniuskerk.

CSCW/Feestcomité

Helaas, helaas hebben we na vorig
seizoen binnen het bestuur afscheid
genomen van Jaap Werkman. Hij
heeft jarenlang de toestellen onder-
houden: hier een lik verf, daar een
reparatie aan de toestellen, het werd
door Jaap zonder moeite geregeld.
Langs deze weg zoeken wij een
nieuwe onderhoudsman/-vrouw of
meerdere personen voor de toe-
stellen!
De speeltuin is nu spik & span en
we willen dit behouden en voortzet-
ten voor onze jeugd! We hopen van
harte reacties te mogen ontvangen!

Voor reacties/informatie:
Esther Smit 0595 551535
hessmit@home.nl

We hopen als bestuur zijnde dat u
gehoor geeft aan deze oproep en dat
we samen met hulp uit het dorp het
hek van de speeltuin open kunnen
houden!

Vriendelijke groet,

Speeltuincommissie
t Spruddernust

19 + 09 + 2009 = 30
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We chatte ff met….
Luca, ik ben 12 jaar, ik woon in Rottum, ik zit op het hhc in Warffum en
m’n hobby’s zijn computeren en voetballen.

Wat is je favoriete muziek?
Rap.

In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen willen worden.
Waarom?
Motorsport, omdat ik daar vaak op tv naar kijk.

Waar kunnen we je in het weekend (overdag of ‘s avonds) tegenkomen?
Thuis.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Italië.

Voor welk gerecht kunnen wij jou ’s nachts wakker maken?
Lasagne alla bolognese.

Op welke site ben jij vaak te vinden? Waarom?
gratisi.nl omdat je daar de nieuwste muziek kan vinden.

Hoe ziet jouw toekomstdroom eruit?
Rijk worden om leuke dingen te doen.

Aan welke activiteiten in het dorp doe je mee?
Nergens aan.

Wat zou jij in het dorp waarin je woont willen veranderen? Waarom?
Winkels in het dorp omdat die er niet zijn.

Tot slot, met wie chatte we de volgende keer?
Fabio Hofman.

Vleermuizen in Kantens!
Op zaterdag 6 juni a.s.zal er excursie worden gehouden over vleermuizen
in Kantens, onder leiding van (batman) Bart ten Hallers.
Tijdens deze excursie zult u ze niet alleen zien maar ook d.m.v. speciale
apparatuur horen.
De avond begint om 20.15 uur aan de Langestraat 13. De kosten van deze
excursie bedragen  1.50 p.p.
Opgave voor woensdag 5 juni bij Marten Miske.
Tel: 552137
m.miske@hetnet.nl

De groep zal bestaan uit maximaal 15 personen!
Wees er snel bij want vol is vol!
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Voorzomeravond
De vier poten snellen vooruit, terwijl de eigenaar behoedzaam is. Met een
scheef hoofd tuurt ze achterom, kijkt ze of er gevaar dreigt. Het dier maakt
zich niet druk, met haar atletische lichaam wringt ze zich door hoog gras.
Dit alles terwijl het zonlicht grote schaduwen werpt over het bospad. De
hond versnelt haar pas terwijl de eigenaar nonchalant met de riem
slingert, een bekend deuntje fluitend. Een zachte wind maakt muziek in
de boomtoppen.

Ze neemt plaats op een bankje, tevreden en voldaan. De hond snuffelt wat
rond, kauwt op een stuk hout en verkent de onbekende omgeving. De
eigenaar ademt tevreden de frisse boslucht in en kijkt over de uitgestrekte
landerijen. “Het kan weer”, denkt ze bij zichzelf “we kunnen weer uit ons
donkere hol kruipen en het bos opzoeken”. Tegen de zon in kijkt ze met
gefronste wenkbrauwen over de uitgestrekte landerijen. Een prachtige
avond, geen wolk te zien.

Geblaf, een concurrent komt eraan. Een andere eigenaar, die ook van het
mooie weer gebruik maakt om de benen te strekken. En waarom ook niet,
dit bos is van iedereen. De hond is klein, maar die kleintjes blaffen het
hardst. De riem wordt vakkundig aan de halsband geklikt en de polsen
spannen zich in. De eigenaren groeten elkaar vriendelijk, terwijl de
honden druk bezig zijn elkaar uit te dagen. Gespannen ruggen, felle ogen.
Het  bos  mag  dan  van  iedereen  zijn,  dit  ligt  bij  de  viervoeters  iets
gevoeliger.

De honden kijken elkaar aan, totdat ze zo’n honderd meter uit elkaar zijn.
De eigenaar kijkt achterom en lacht zonder reden. Gewoon, een lach
omdat hij zich gelukkig voelt. Omdat het mag.

En dan, wanneer alles weer uit het zicht verdwenen is, staat ze op om haar
weg te vervolgen. Langzaam, genietend van iedere seconde. De schelpen
kraken onder haar voeten. De camera van haar mobiel zet ze aan. Dit
uitzicht wil ze vastleggen, om later vol heimwee aan terug te denken. De
geeloranje zon, de witte strepen van vliegtuigen, de slagschaduwen van
bomen. Alles op één foto, genomen vanuit het bos. Het bos, in de winter
een onbereikbaar oord, in de zomer een wandelparadijs. En meteen de
beste reden om een hond te nemen.

Wally
____________________________________________________________

Moi lu,
Hier wer klaine biedroage van mie. T is t riemke dij k mokt heb veur de
leste les van Grunneger toal ien t Schienvat. Ik hoop en nuidig hierbie de
aandere kursisten oet om ook heur waark ook aan joe op te sturen.

Groutnis,
Aldert B. Ritzema

GOLDEN RAAND
Potjepaazen op klainkiender dou ik hail groag.
k Zeg ook nooit nee op dij vroag:
Of t wel paast en of t wel kin
Nee, kom der mor lekker in.

t Gèft gezellege dròkte en hail veul plezaaier,
en wie vienden altied wel n  menaaier
om joen leutjeke te loaten schòddern van t laggen
en zo ze loaten dinken dat ze hoast alles maggen.

Ien kakstoul,lekker klaaiern mit eten
binnen zai zulf ook om op te vreten.
Stampot mous, mit worst zunder vel
Dat lust dat klaingrut wel.

Aans zo’n keudeldoemke joen haand pakt
en wies,keuvelend noast joe lopt,
ienains joe aandoekt en n doetje op joen wang smakt,
is t net of der kloet ien joen haalse kropt.

En aans ik ien dij  kloare, onschuldige oogjes kiek
Veul ik mie reuzen riek.
En dat ik t mitmoaken mag
is n golden raand van mien olle dag.

feberwoarie 2009
Aldert B. Ritzema
__________________________________________________________________

Òfschaid
Ien stringe winter 1963 verhoesden wie noar Kannes.
Van t ploatske Bieremoa noar Poulstroatje,loater Braide- en Pastorieweg.
Joa, dat was voak n hail gehannes.
Moar wie haarn  nait  veul zaikte of pech.
Totdat mien man Andries, veur zes joar leden oet tied kwam.
En ik allennig achter bleef ien t hoes.
Hail nuver dat kiender voak  kwammen kieken.
Hou t ging ien t òlderlek hoes.
Nou mos ik weer verhoezen  noar Middelsom.
K wer ienains lebait en noa zaikenhoesopnoame.
Heb ik hier koamer ien t Hippolytushoes.

Ik bedank  joe allemoal veur t mitleven, bezuik en koarten,
ik bedank veur alle verains, lid of begunstiger,
ik bedank nait veur t Lougnijs en blief abonnee,
ik bedank joe aans joe n keer kommen te proaten.

De hartelke groutnis van:
Mevrouw T. Broekhuizen-Dekker
Hippolytushof 1, Koamer 311
9991 AV Middelsom.

Zaterdag 18 en zon-
dag 19 april was het
behalve Rita haar
stampot alles Zweeds
wat de klok sloeg.
Er werd gedanst en
gemusiceerd dat het
een lust was.
Volgend jaar weer?
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VERHUIZING
Na 41 jaar in Kantens te hebben gewoond, ben ik per 30-3-2009
verhuisd.
Ik ga nu wonen aan de Borgweg 142, 9981 CJ in Uithuizen.
Mijn telefoonnummer is 0595-437142.
Groetjes aan iedereen in Kantens.

Mevrouw O. Kok-Powroznyk
Kerkpad 11 - 9995 PG Kantens.

Helaas ben ik zaterdag 28 maart gevallen en heb daarbij mijn heup,
pols en een rib gebroken. Ik lig nu in het UMCG te Groningen. Ik ben
aan mijn heup geopereerd en hoop op een spoedig herstel.

Groetjes,
Olga Kok

Zonovergoten gras
De zon staat hoog aan de hemel, de zomertijd is goed en wel ingegaan
en de zonnebrillen zijn uit de kast tevoorschijn getoverd. Er zijn zelfs
alweer vale hawaii-broeken van de vorige zomer te zien. In dat prachtige,
stralende weer wordt er toch gevoetbald. Het zweet staat in grote
hoeveelheden op de vele voorhoofden, maar het gaat er niet minder
fanatiek aan toe dan anders. De belangrijkste reden: het kampioenschap
is in zicht. En dan doet iedereen een stapje harder.

Dat is ook op deze zonovergoten dag in Kantens te zien. Het fanatisme is
niet van de lucht. ‘Verloren’ ballen worden heroverd en er zijn slechts
lachende gezichten te zien. De spitsen zullen nooit heel scherp worden,
maar de achterhoede geeft niets weg. De talloze voetbalvrouwen zitten
vredig en trouw aan de zijlijn, analyserend als altijd. C.V.V.B. is de
tegenstander. Een outsider, eentje waaraan we slechte herinneringen
hebben. In Bedum gingen we met 5-3 onderuit. We zijn gewaarschuwd.

Maar met de overwinning op Omlandia nog in ons achterhoofd, beginnen
we fris aan de wedstrijd. De bal doet het meeste werk en alles is onder
controle. In de eerste helft ontbreekt het vooral aan scherpte voor het doel,
waar C.V.V.B. bijzonder scherp is. Eén kans hebben ze nodig om de 0-1
binnen te schieten. Daar kunnen schoten van René, Arnold en Paul in de
eerste helft niets meer aan veranderen. Reden tot ongerustheid is er
trouwens niet, we controleren de wedstrijd volkomen.

Toch is het aan ons, om in de tweede helft iets aan de achterstand te doen.
Daardoor ontstaat geforceerd voetbal voor het doel van de Bedumers, die
ondertussen gretig loeren op de counter. Het lijkt ruim een kwartier lang
weer niet te lukken met de doelpunten. Johan heeft dan al naast en over
gekopt en er zijn talloze schoten afgevuurd. Aan de linkerkant komt Arnold
oplopen. Zijn voorzet is aan de scherpe kant en belandt plotseling in het
doel. De gedachten gaan terug naar het doelpunt van Paul tegen VV
Bedum, ook een voorzet die per ongeluk in het net belandde.

Vlak daarna wordt Gerrie in het veld gebracht. Onbekend is dan nog dat
hij in deze wedstrijd net zo vaak zal scoren als in de rest van het seizoen.
Welverdiend schiet hij de 2-1 binnen. Robin is daarna nog belangrijk,
wanneer hij de 2-2 voorkomt, en de rust keert definitief terug in het spel
wanneer Gerrie ook de 3-1 binnen schiet. Reinder en Walter vinden het
daarna nog belangrijk om over de buitenspelval te discussiëren, maar ze
begraven gelukkig vrij snel de strijdbijl weer. Al met al een gelukkige
paaszaterdag, meer nog omdat Omlandia verliest van Meedhuizen met
dezelfde uitslag. Laat de zomer maar komen.

WvD

HMM…..SALADES
Op maandag 23 maart maakten 22 personen o.l.v. Birgit Flüg uit Stitswerd
heerlijke maaltijdsalades. In groepjes van 2 tot 3 personen nam ieder een
salade voor zijn rekening. Er moest flink aangepakt worden, alhoewel
Birgit van te voren ook al een hele klus had gehad aan de inkoop van de
ingrediënten. Die stonden opgesteld in de hal van ’t Schienvat en ieder
groepje kon met het recept in de hand de benodigdheden uitzoeken.
Aan het eind van de avond stonden alle 9 salades op mooie schalen op
de biljarttafel (zie foto) en de deelnemers konden met een schoteltje en
lepeltje in de hand de salades gaan proeven. Er was natuurlijk veel te veel,

maar dat was geen
probleem. Birgit
had gevraagd om
schaaltjes mee te
nemen, zodat het
thuisfront ook kon
proeven. Een hele
geslaagde, gezelli-
ge avond!

WMO/PGB
Op maandag 6 april kwam Rita Bakker van de gemeente Eemsmond
voorlichting geven over de Wmo. Zo’n 14 personen maakten van de
gelegenheid gebruik om over dit onderwerp wat meer te weten te komen.
Rita Bakker gaf een hele duidelijke uiteenzetting en er werden veel vragen
gesteld door de aanwezigen.

BOOTREIS ZONNEBLOEM
Op 27 april was de bootreis van de Zonnebloem. Er gingen 8 personen uit
Kantens mee en 4 uit Zandeweer. De boot lag in Farmsum afgemeerd en
deze keer werd er door het Winschoterdiep gevaren. Wilt u ook graag eens
mee? Geef het door aan de Vrouwenraad.

FIETSCLUB
Vanwege de feestdagen is de start iets later dan andere jaren, nl.
woensdag 20 mei. Iedereen die mee wil fietsen dient om 13.30 uur bij t
Schienvat te zijn. Hebt u over leuke pleisterplaatsen gelezen of gehoord?
Leg het aan de club voor. Misschien een mooie onderbreking van de
fietstocht. De Vrouwenraad wenst u een goede zomer met veel fietsweer!
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Wandelvierdaagse 2009
Data: 8, 9, 10 en 11 juni
Startplaats: t Schienvat - Kantens
Inschrijven: 17.45 uur
Start: 18.00 uur
Afstand: 5 KM
Inschrijfgeld:   3.50

Één avond meewandelen is ook mogelijk à   1,50  (dagmedaille)

CSCW/sportreaal
M. Miske

CSCW-Feestcomité organiseert weer dauwtrap-morgen met ontbijt

Tocht voor vroege vogels!
’s Morgensvroeg luisteren naar het lentegezang van de vogels, bij
zonsopkomst kijken over de velden en dauwtrappen over de landerijen.
Wie deze bijzondere momenten wil meemaken moet vroeg opstaan! Aan
de rand van Kantens langs de Oosterweg ligt een prachtig natuurgebied.
Het is fantastisch om er onder leiding van een vogelkenner met elkaar
heen te lopen in de vroege morgen.

Wij nodigen iedereen uit om op
Hemelvaartsdag, donderdagmor-
gen 21 mei, met ons mee te wande-
len!

We lopen door velden en over lan-
derijen, dus laarzen aan want de
paden zijn niet verhard. Wie een
verrekijker heeft: hang hem om en
wie een vogelboekje of flora heeft:
steek in je zak!

Start:  5.30 uur (zon op 5.38 uur) bij
de Theaterwerkplaats aan de Oos-
terweg 4 te Kantens.
Ontbijt na de wandeling in de Thea-
terwerkplaats.
Kosten:  3,- p.p.

Opgave voor zaterdag 17 mei bij:
Marten Miske
Langestraat 13 Kantens
0595-552137
m.miske@hetnet.nl
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GRATIS ENTREE!!!
DONDERDAG T/M ZATERDAG: GEZELLIGE KERMIS!

KAANSTER KERMIS
Al enkele maanden zijn we weer druk bezig met het organiseren van de
Kaanster Kermis. De kermis van vorig jaar is zo goed bevallen dat we
weer met plezier met z’n allen hard gewerkt hebben om weer een editie
te kunnen bijschrijven. En omdat we zuinig en voorzichtig met de
financiën zijn omgegaan hebben we ook nog met een positief saldo
kunnen afsluiten, hetgeen met een nieuw terras en een nieuwe feesttent
en zonder startkapitaal toch een bijzondere prestatie is geweest. Voor
geïnteresseerden is een financieel overzicht, welke overigens is gecon-
troleerd, bij ondergetekende af te halen.

De vergunningen zijn binnen, de
verzekeringen afgesloten en Harm
en Ella Folkerts en kinderen hebben
weer een leuke samenstelling voor
de kermis voor ons geregeld.
Ze komen met hun schitterende
zweefmolen en nemen de volgen-
de attracties voor ons mee: een
helemaal door Harm vernieuwde
kindermolen, de Schietvermaak
van lady Roos, de suikerspin en
schuivenspel van Bennie en Janet
en kinderen, een oliebollenkraam
en een friet/snackkraam om de
boel compleet te maken. Voor ons
is het geweldig dat dit compleet
verzorgd wordt!
Ook zijn we Bart Robbe weer zeer
dankbaar voor het verzorgen van
de materialen van 2rent, net als de
eigenaar van het veldje tussen het
sportpark en de Kooistraat waar-
van we, net als vorig jaar, weer
gebruik mogen maken!
Verder hebben we er een feesttent
van 8 x 5 m bij gekocht die we d.m.v.
een verloting willen bekostigen.
Onze tenten zijn ook voor andere
activiteiten van verenigingen hier
in de dorpen te gebruiken.
Voor de verloting komen we begin
mei weer bij u langs. Vorig jaar is
de hoofdprijs in Stitswerd gevallen.
Ook voor eventuele vragen staan
wij u dan graag te woord.

Op  donderdag  14  mei  is  er  van
14.00 tot 20.00 uur weer een grote
braderie en een vlooienmarkt in de
Kooistraat en Stitswerderlaan. We
vragen geen staangeld en hopen
dat de bewoners voor enkele stand-
houders weer een beetje stroom
beschikbaar willen stellen.
Bewoners van de Kooistraat, Mei-
doornstraat en Stitswerderlaan
moeten er rekening mee houden
dat deze straten donderdag 14 mei

jeugd op de buikschuifbaan haar
kunnen vertonen. Na afloop van de
zeskamp, rond 16.30 uur, zal Her-
man Wassink de trekking van de
verloting voor zijn rekening nemen.
Tussendoor is er voldoende tijd tot
vermaak op de kermis of op het
gezellige terras bij de feesttent.
Ter afsluiting is er zaterdagavond
vanaf 21.00 uur de “SATURDAY
NIGHT PARTY” met DJ ELING ZUID-
HOF!
Eling staat altijd garant voor een
spetterend optreden met zijn drive-
in-show en is bij ons altijd een van
de graag geziene gasten!
We hopen dat u ons programma
leuk vindt en willen graag ieders
gastheer/-dame zijn op ons feest!
U kunt ook een kijkje nemen op
onze website:
www.kaansterkermis.nl
Rest mij nog de sponsoren, ker-
misexploitanten en alle vrijwilli-
gers (deze zijn uitgerust met nieu-
we poloshirts die ze zelf hebben

vanaf 10.00 uur autovrij moeten
zijn!
Vorig jaar was de braderie zeer
groot en gezellig en ook dit jaar
willen we proberen die gezellige
sfeer samen met u weer te creëren.
U kunt zelfs, voor 1 euro per keer,
mee in een hoogwerker van 2rent
om mooie foto’s te maken van de
braderie en vergezichten van Kan-
tens. Verder is er vanaf 19.30 uur
weer een dart- en sjoeltoernooi in
de feesttent. Iedereen is van harte
welkom en hiervoor vragen we een
kleine tegemoetkoming van 3 euro
om de onkosten een beetje te druk-
ken. Uiteraard krijgt u er wel een
lekker kopje koffie of thee bij. De
kermis zal tegen 15.00 uur open
gaan, evenals ons terras bij de
feesttent.

Op vrijdag gaat de kermis rond
15.30 uur open en deze gaat, zoals
u gewend bent, tijdens etenstijd
weer even dicht. ‘s Avonds is er van
18.30 tot 20.30 uur een kinderdisco
die wordt verzorgd door DJ Gert.
Vanaf 21.00 uur is het de beurt aan
de “volwassenen”. I.p.v. op de za-
terdag  hebben  we nu  de  vrijdag
gekozen voor een leuke band. De
vrijdagavond is dan ook omgedoopt
tot de “CRAZY FRIDAYNIGHT” met
medewerking van DE DIFFERENT
SHOWBAND!
Op de zaterdag hebben we vanaf
13.00 uur een ZESKAMP georgani-
seerd waarbij iedereen weer wel-
kom is. Opgave kan, per team, bij
Paul Knot of Gert Homan. Een team
moet bestaan uit 6 personen en een
coach. Ook moet elk team een
joker/mascotte meebrengen. We
zijn hier druk mee bezig en hopen
ook teams uit Rottum en Stitswerd
te mogen verwelkomen!
Voorafgaand daaraan mag eerst de

Vrijwilligers en donateurs
onmisbaar voor kinderspeelweek
De zomervakantie is voor ongeveer honderd kinderen in Kantens niet
compleet zonder de kinderspeelweek. Het bestuur is al weer druk bezig
met de voorbereidingen voor de editie van 2009 en het programma is
bijna klaar. Het ziet er veelbelovend uit.

bekostigd) te bedanken voor hun
steun en vertrouwen in ons als
kermiscomité. Allen graag tot ziens
op 14, 15 en 16 mei op en rond
sportpark “de Kooi”.
Mochten er nog vragen, op-/aan-
merkingen zijn of mensen die ons
graag willen helpen of sponsoren,
dan kunt u mij benaderen op T 06
41791043 of op Pastorieweg 22 te
Kantens.

Namens het Kaanster Kermis co-
mité, bestaande uit o.a.
Gert Homan, Roelf Swart, Paul Knot,
Robin Wever, Theo de Jonge, Kla-
zien Werkman, Nielsjan Zark, Kees
Siccama, Jan de Jong, Trijn de Jong,
Jan Croeze, Roelf Blaauwwiekel,
Willem Aalders, Ilco van de Gronde,
Stijn Knot, Harry Hovenkamp, Ro-
nald Werkman en Reinder Blaauw-
wiekel.

Met vriendelijke groet,
Sikke van Dellen

Voor een succesvolle kinderspeel-
week zijn ieder jaar echter veel
vrijwilligers en donateurs nodig.
Door de inzet en bijdrage van deze
mensen beleven de deelnemende
kinderen de mooiste week van het
jaar! Het bestuur van de kinder-
speelweek is dan ook op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers voor de
speelweek van 10 tot 14 augustus
a.s. Als het je leuk lijkt om bij dit
festijn te kunnen helpen, neem dan
contact op met één van de be-
stuursleden.

In de maand mei worden de pro-
grammaboekjes bij de donateurs
rondgebracht en wordt het dona-
teursgeld opgehaald. Ben je nog
geen donateur en wil je dat wel
worden, neem dan ook even con-
tact op met het bestuur.

Liesbeth Mars 0595-557217
Bertjan Zigterman 06-18554553
Lammert Baron 0595-552803
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VAKWERK
Mijn naam is Esther Hovenkamp. Ik ben getrouwd met Harry en we
hebben 3 kinderen. Thom gaat naar het HHC in Uithuizen en Mart en Kim
zitten op de obs Klinkenborg. Zelf heb ik ook op de obs Klinkenborg
gezeten. Daarna ben ik naar het Atheneum in Groningen gegaan en
vervolgens naar de Pedagogische Academie in Groningen.

Na het behalen van mijn diploma in
1993 kon ik direct invallen op de
obs Klinkenborg. Vervolgens heb
ik de eerste jaren op heel veel
scholen in de provincie Groningen
gewerkt. Dit was een leuke en leer-
zame  periode,  omdat  je  op  elke
school weer iets nieuws leerde. Ik
kon voor mezelf de goede dingen
eruit halen om zelf later in mijn
eigen klas toe te passen.
Vanaf 1997 heb ik vaste uren op de
obs Klinkenborg. Er kwamen
steeds meer uren bij, maar ik had
nog steeds geen eigen groep. In
2004 werd de groepsindeling ver-
anderd. Toen kreeg ik voor het eerst
de verantwoording over een eigen
groep. Namelijk de groepen 5 en 6.
Ik vind het geweldig om in deze
groep met leerlingen te werken. De
leerlingen zijn spontaan en vinden

het leuk om bijvoorbeeld voor het
eerst aardrijkskunde en geschie-
denis te krijgen.
Het werken met kinderen is altijd
afwisselend en daardoor is elke
dag weer anders.
Tegenwoordig heb je niet alleen de
vakken rekenen, taal etc., maar
ook sociaal emotionele ontwikke-
ling, informatica en kunst en cul-
tuur.

Wij leren er zelf ook iedere keer
meer bij. Je moet jezelf dus blijven
scholen.
Het is hierdoor vaak erg druk, maar
het belangrijkste is toch nog om de
leerlingen op een positieve manier
te laten leren en zich te ontwikke-
len.
Sinds een aantal jaren geef ik ook
Remedial Teaching. Dat houdt in
dat je de leerlingen individueel helpt
bij de vakken waar ze extra hulp bij
nodig hebben. Ik werk dan niet in de
klas met de hele groep, maar in een
aparte ruimte.
Kortom het vak leerkracht is een
veelzijdig, leuk en druk beroep,
waarbij je je constant moet blijven
ontwikkelen.
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__________________________________________________________________________________

Bevrijdingsconcert
Op dinsdag 5 mei vindt in de kerk aan de Pastorieweg 21 te Kantens een
concert plaats ter ere van bevrijdingsdag. Tijdens dit GRATIS concert
zullen Freerk Oudman en Evert Spriensma zowel het orgel als de piano
bespelen, afgewisseld met samenzang van vooral vaderlandse liederen.

De twee worden deze avond
vergezeld door Ineke Veldman,
zij speelt dwarsfluit. De avond
begint om 19.30 uur en duurt tot
ongeveer 21.00 uur. Na afloop
wordt u gratis koffie aangebo-
den.

Van harte welkom!

Evensong in Antoniuskerk
Op zondagavond 10 mei zal er in de Antoniuskerk van Kantens een
Evensong worden gehouden. De Evensong is uit Engeland afkomstig en
bestaat uit een bijna volledig gezongen liturgie. De Evensong is inmid-
dels niet meer onbekend in Nederland en ook in onze provincie wordt een
Evensong meer en meer gehoord, meestal in fraaie akoestische kerken.
Het Vocaal Ensemble Het Hoogeland uit Kantens is sinds vorig jaar als
regiokoor gestart onder professionele leiding van dirigent Edwin Velvis
en heeft zich toegelegd op de tradities van de Engelse kerkmuziek.

Jubileumactiviteiten
in kerk Stitswerd
Op zaterdag 16 mei viert de Stichting Oude Groninger Kerken haar 40-
jarig jubileum. Dat betekent dat alle kerken van de Stichting de gehele
dag geopend zullen zijn. De kerk van Stitswerd is geopend van 10.00-
17.00 uur voor bezoekers.

Programma:
10.00-17.00 uur:
Expositie door kunstenaar Abel
Groenewold met pentekeningen van
het Hogeland.

14.00-16.00 uur:
Open repetitie van het Nicolai En-
semble uit Haren, o.l.v. Jelke Ha-
mersma.

16.30 uur:
Overhandiging van een zilveren
Avondmaalskan, gemaakt door
goud-  en  zilversmid  Wibbens  te
Schoonhoven, aan de heer
Breukink, directeur van de Stich-
ting, die de kan daarna zal overhan-
digen aan de plaatselijke commis-
sie.

17.00 uur:
Vesper, t.g.v. het 40-jarig jubileum,
m.m.v. ds. Rudolf Oosterdijk en het
Nicolaï Ensemble. Het koor heeft in december met

groot succes een Festival of Carols
and Lessons verzorgd in de oude
kerk van Westeremden: het pu-
bliek stond tot in de hal van de kerk.
De Evensong wordt nu gehouden in
de Antoniuskerk, met orgelbege-
leiding van de bekende organist
Roelof van Luit. Omdat het orgel
van de Antoniuskerk niet echt ge-
schikt is voor de Engelse Kerkmu-
ziek zullen er enkele werken wor-
den begeleid op de piano. De sa-
menzang bestaat uit bekende (En-

gelse) melodieën met Nederland-
se teksten en ds. Oosterdijk uit
Haren zal medewerking verlenen
door een korte overdenking te hou-
den en hij zal ook een vocale rol
hebben in de liturgie.
De duur van de Evensong zal een
klein uur zijn. We hopen op een
grote belangstelling, zoals dat ook
in Engeland vrijwel dagelijks het
geval is. De aanvang is 19.00 uur.
Er zal een collecte worden gehou-
den voor de onkosten.
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Drukkerij
Sikkema

Zwaluwen
Een van de dingen waar ik me ieder jaar het meest op verheug is de
terugkeer van de zwaluwen. Niet dat ik zo iemand ben die lyrisch uitweidt
over hoe mooi de natuur is. Nee, zo mooi is het allemaal niet!
Neem bijvoorbeeld de melodieuze vogelgezangen. Die betekenen alleen:
rot op, dit is mijn plekkie! (en dan druk ik me nog netjes uit) of: welke
schone wil met mij kinderen maken? (en dan druk ik me nog héél netjes
uit). De prachtig gefloten teksten doen eigenlijk het meest aan de huidige
R&B-jeugdcultuur denken (zoals die via MTV in clips tot ons komt),
waarvan alle opvoeders zeggen dat ze verwerpelijk zijn en leiden tot
agressief en vrouwonvriendelijk gedrag.
De zoogdieren dan? Mijn uiterst beminnelijke poes weet van gekkigheid
niet hoe zij mij moet paaien. Heft zich helemaal op haar achterpoten om
een kopje uit te delen, laat van verre met haar staart zien dat ze mij herkent,
maar kilt even gemakkelijk een muisje of een onschuldig pasgeboren
vogeltje.
Vissen, insecten, reptielen, amfibieën, ze zijn geen haar beter. Ze vechten
om vrouwtjes, eten elkaar op en jagen elkaar hun gebied uit. En als ze
“sociaal” in groepen leven moeten ze weer knokken om de macht.
Maar goed, de zwaluwen dus. Onder onze dakgoot zit een aantal zwaluw-
nesten. Ieder jaar worden ze weer bezet. Nu heb ik me laten vertellen, dat
dit gebeurt door steeds dezelfde vogels of door hun, in deze nesten
geboren, kinderen. Juist dat gegeven vind ik nu zo leuk. Ik stel me voor
dat ergens in Afrika pa en ma zwaluw tegen de kinderen fluiten: kom, we
gaan! Dat betekent dan: we vliegen een paar duizend kilometer noordelijk
en zoeken ons huis in Stitswerd weer op. Ze heten niet voor niets
huíszwaluwen. Samen met enkele soortgenoten, die hun huis in Kantens
of Rottum hebben, besluiten ze samen te vliegen. Dat is gezelliger en
veiliger. Na Onderdendam scheiden hun wegen. Ieder neemt zijn nest
weer in, maakt het toonbaar en doet wat de natuur van hen verwacht.
Er zijn dus levende wezens die diep in Afrika aan mijn huis denken. En niet
alleen de huiszwaluwen. Met hen denkt de boerenzwaluw aan zijn
boerderij op de Knolweg en de gierzwaluw aan de St. Georgiuskerk.
Nu kom ik net terug van een korte vakantie in het Middellandse Zeegebied.
Tot mijn verrassing zag ik daar alle drie zwaluwsoorten al vliegen. Daar
zijn ze al aangekomen. Misschien zijn ze op doorreis. Misschien zijn het
mijn zwaluwen wel!! Wanneer komen ze?
Als alle nesten weer vol zitten kan ik me weer overgeven aan het leven
van de zomer. We zijn weer compleet. Er zullen enkelen gesneuveld zijn,
maar het leven gaat verder. De zomer begint. Grasmaaien, barbecuen,
jeu-de-boulen, tot ‘s avonds laat in de tuin de vleermuizen de rol van de
zwaluwen overnemen. Samen met m’n vogels voel ik me thuis. Jammer
dat sommige insecten daar net zo over denken.

Eric de Klerk

Driekorenavond in Kantens
Het belooft een geweldige avond te worden in “t Schienvat” in Kantens
op 16 mei! Denkt u zich eens in: drie koren, gemiddeld 25 leden, dus ±75
stemmen die de ruimte in zingen! Dat zal fantastisch klinken!

Het  idee  komt  van  ons  amuse-
mentskoor “De Kaanster Vlinthip-
pers”. Wij wilden eens iets organi-
seren dat leuk, gezellig en ook nog
mooi om naar te luisteren zou zijn.
We zochten naar mogelijkheden
om met koren samen te zingen.
Onze dirigent Hilda Mulder diri-
geert ook zangvereniging “Ak-
koord” uit Meedhuizen en zangver-
eniging “Eendracht” uit Uithuizen.
Zo was de link snel gelegd!

Zangvereniging “Akkoord is opge-
richt in 1986. Een aantal enthou-
siaste mensen, die allen veel van
zingen houden, heeft destijds een
zangvereniging opgericht, een ge-
mengd koor. Sinds 2007 zingen zij
onder leiding van Hilda Mulder uit
Stedum. Het koor bestaat uit 19
personen die 4-stemmige liedjes
zingen en deze af en toe voor pu-
bliek ten gehore brengen. Het re-
pertoire is zeer divers: er worden
liedjes gezongen van John Denver,
Tom Parker, The Beatles en Abba,
maar ook Nederlandstalige liedjes
en liedjes in het Gronings, o.a. van
Ede Staal en Wia Buze, staan op het
programma.

De repetities zijn op dinsdagavond
en onder de bezielende leiding van
mw. Mulder worden nieuwe num-

mers ingestudeerd. Dit alles in een
ontspannen en gezellige sfeer, waar
ook altijd ruimte is voor een vrolijke
noot.

Zangvereniging “Eendracht” uit Uit-
huizen is opgericht op 10 april 1946.
Het is een gemengd koor en telt
momenteel 28 leden. Ook bij hen is
mw. Mulder de dirigent. Het reper-
toire is veelzijdig en gaat van klas-
siek tot moderne muziek, van go-
spels en religieuze muziek tot mu-
sicalmelodieën. Maar ook het Gro-
ninger dialect is het zangkoor “Een-
dracht” niet vreemd. Maar voorop
staat plezier in het zingen met el-
kaar! Het koor neemt deel aan Kerst-
concerten en concerten die geor-
ganiseerd zijn door de bond van
Koren in de provincie Groningen.
Zangkoor “Eendracht” repeteert
iedere donderdag van 20.00-22.00
uur in de sfeervolle doopsgezinde
kerk in Uithuizen.

Het amusementskoor “De Kaan-
ster Vlinthippers is het jongste koor,
opgericht in 1999. Wij zingen vooral
in het Nederlands en in het Gro-
nings: vrolijke liedjes van vroeger
en nu, die de mensen uitnodigen tot
meezingen! Wij nodigen deze twee
koren van harte uit om er met elkaar
een bijzonder avond van te maken!!
Iedereen is welkom op 16 mei om
19.30 uur in “t Schienvat” in Kan-
tens.
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Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T0900 - 9229 (0,10 p.min)
___________________________________

TANDARTSEN:
25/26 april
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies - Winsum
T0595-44 15 45
27/28 april
A.M. van Waes - Uithuizermeeden
T 0595-41 36 84
29/30 april
G.J. Heuvink - Ulrum
T0595-40 20 15
2/3 mei
Tandartsenpraktijk Loppersum
T 0596-57 28 18
9/10 mei
C.J. Conradie - Bedum
T050-301 23.37
16/17 mei
P. Brouwer - Uithuizen
T0595-43 16 42
18/19 mei
L.G. Jager - Bedum
T 050-301 54 62
20/21 mei
M.J. den Engelse-Boelkes - Ezinge
T 0594-62 21 21
23/24 mei
I.H. van der Honing / I. Groenveld
 - Winsum
T0595-44 22 44

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

Kindermorgen
Op dinsdag 5 mei organiseren wij
weer een kindermorgen.
Deze morgen staat in het teken van
vrijheid, blijheid.
Vanaf 10.00 uur zijn de kinderen
vanaf 3 jaar tot 12 jaar van harte
welkom op Pastorieweg nummer
21a, dit is bij de vrijgemaakte kerk.
Wij willen deze morgen samen af-
sluiten door gezamenlijk te eten,
wat we eten blijft nog een verras-
sing!! Rond 12.30 uur zal de afslui-
ting zijn.
Voor opgave kun je mailen naar:

Anja Mars:
anja_mars@hotmail.com
of Dorien Hofsink:
dorien_basketbal@hotmail.com

Graag voor- en achternaam en leef-
tijd van het kind vermelden in uw
mail.
Ook krijgt u nog een opgaveformu-
lier in de bus waarmee u uw kind
kunt opgeven voor de kindermor-
gen. Opgave is mogelijk tot 28 april!

Groetjes,
Anja Mars & Dorien Hofsink
_____________________________________

Grunneger
Dainst met
Pinksteren
In de Antoniuskerk wordt op zon-
dag 31 mei (eerste Pinksterdag)
weer een Grunneger Dainst gehou-
den waarin de bekende predikant
ds Struif uit Oosterwolde zal voor-
gaan. Martin Sprenger bespeelt het
orgel. Met Pinksteren een dienst in
onze eigen taal: dat komt heel dicht
bij de Pinkstergedachte van het
verhaal uit de Bijbel.
Bij de ingang ontvangt u een litur-
gie. De aanvang is 10.00 uur. Ieder-
een is welkom!
___________________________________

Oud papier
Woensdag 27 mei

___________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Kantens, Antoniuskerk

Zondag 26 april
10.00 uur - dhr. H.J. Dijkstra uit
Gasselternijveenschemond k

Zondag 3 mei
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
k, koffie na de dienst in Salem

Zondag 10 mei
19.00 uur - ds R.P. Oosterdijk uit
Haren. Evensong door Vocaal En-
semble Het Hoogeland o.l.v. Edwin
Velvis

Zondag 17 mei
10.00 uur - da N.C. Meihuizen k

Zondag 24 mei
10.00 uur - ds H.A.H. Maat uit Warf-
fum k

Zondag 31 mei
10.00 uur - ds E.J. Struif uit Ooster-
wolde k, Grunneger Dainst

(k = kindernevendienst in de to-
renkamer)

Stitswerd, Georgiuskerk

Zaterdag 16 mei
17.00 uur - ds R.P. Oosterdijk uit
Haren. Vesper t.g.v. 40-jarig jubi-
leum Stichting Oude Groninger
Kerken m.m.v. Nicolaï Ensemble
Haren o.l.v. Jelke Hamersma

Donderdag 21 mei
Hemelvaartsdag
10.00 uur - ds R.P. Oosterdijk uit
Haren k
______________________________________________

KERKDIENSTEN CHRISTELIJK
GEREFORMEERDE KERK
KANTENS

Geen kopij ontvangen

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

Maaltijdservice Oosterlengte
T 0597 - 412631
___________________________________

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK (VRIJ-
GEMAAKT) KANTENS

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

Zondag 3 mei
09.30 uur - ds J. Klapwijk uit Winsum,
bevestiging ambtsdragers
19.00 uur - ds E.L. van t Foort uit
Enschede

Zondag 10 mei
09.30 uur - ds W. Wierenga uit
Midlaren
14.30 uur - ds S. Schaaij uit Eelde

Zondag 17 mei
09.30 uur - ds L.G. Boonstra uit
Slochteren
16.00  uur  -  ds  M.A.  de  Niet  uit
Groningen

Donderdag 21 mei
hemelvaart 09.30 uur - leesdienst

Zondag 24 mei
11.00  uur  -  ds  T.  Groenveld  uit
Roodeschool
14.30 uur - drs H. Wijnalda uit Kam-
pen
______________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 26 april
19.00 uur - ds A. Lagendijk

Zondag 10 mei
19.00 uur - ds W.F.M. de Lepper
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Agenda
Rottum
Tot 30 april elke dag
kerk van Rottum
van 9.00 tot 17.00 uur
Expositie Vera Oosterhof (toegang
gratis)
_____________________________________________________

Kantens
Donderdag 30 april
(Koninginnedag)
t Schienvat
Open tijdens de markt va. 10.00 uur
Springkussen binnen voor de klein-
tjes en een buiten voor de grote
kinderen. Keuken open voor snacks.
Dagmenu shoarmaschotel.

Donderdag 7 mei
t Schienvat
14.00 tot 16.00 uur
Vrouwenraad gaat schilderen met
Gerda Onnes

Woensdag 13 mei
t Schienvat
20.00 tot 22.00 uur
Jaarvergadering V.D.K

Donderdag 14 mei
Kooistraat - Stitswerderlaan
14.00 tot 20.00 uur
Braderie, vlomarkt en kermis
Feesttent voetbalveld
vanaf 19.00 uur
Darten en sjoelen (opgave vanaf
14.00 uur in de feesttent)

t Schienvat
20.00 uur
Vergadering t Schienvat bestuur

Vrijdag 15 mei
vanaf 15.30 uur
Voetbalveld
Kermis
Feesttent voetbalveld
Van 18.30 tot 20.30 uur
Disco voor de kleintjes
vanaf 21.00 uur
Crazy Friday Night met de Different
Showband.

Zaterdag 16 mei
13.00 uur
Voetbalveld
Kermis
vanaf 13.00 uur
Voetbalveld
Div. activiteiten op het sportterrein
voor jong en oud
vanaf 21.00 uur

Feesttent voetbalveld
Net Gain Summer-night party met
DJ Eling

t Schienvat
Aanvang 19.30 uur
(3) korenconcert (o.l.v. Hilda Mul-
der). Vrij Entree

Dinsdag 26 mei
t Schienvat
20.00 tot 21.30 uur
C.S.C.W (vergadering)

Woensdag 27 mei
t Schienvat
19.30 tot 22.30 uur
Bridge

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT
Maandag mei
09.30 tot 10.30 uur
Body Shape (bewegen op muziek)

Dinsdag mei
18.30 tot 19.30 uur
Tai Bo (vorm van karate, bewegen
op muziek)
19.30 tot 20.30 uur
Climax (dames gym)
20.00 tot 22.00 uur
Schildercursus (o.l.v. Gerda Onnes)
20.30 tot 21.30 uur
Climax (heren volleybal)

Woensdag mei
13.15 tot 15.30 uur
Climax (jeugd gym)

Vrijdag mei
17.00 tot 19.00 uur
Keuken open (afhaal snacks en
patat)

Zaterdag mei
17.00 tot 20.00 uur
Keuken open (ook voor afhalen)
Stamtafel
18.00 tot 20.00 uur
Kaanster Vlinthippers (zangkoor)

Menu’s op de zaterdagen
02 mei
Kippenpoot/geb. aard/groente.

4,75
09 mei
Gehaktbal/geb. aard/roerbak.

 4,75
16 mei
Bamischotel met gebakken ei.

 4,75
23 mei
Kipfilet/geb. aard/witlofsalade.

4,75
30 mei
Gehaktbal/geb. aard/wortels.

 4,75
Voor meer informatie ga je naar:
www.Schienvatkantens.nl
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4 mei
Juist toen hij wilde zeggen:
“maar iedereen verschaft zich toch problemen,
net niet te groot om overheen te kijken
naar een onbereikbaar, beter leven”
vielen de stille minuten.
Motoren werden afgezet
kerkklokken hielden op
en vogels, zwermen spreeuwen
suiselden over het plein
Wind schraapte de hoeken
markiezen flapperden, scharnieren kraakten en piepten.
En in de lege lucht knalden de vlaggen als zwepen.

Judith Herzberg  - Uit: Beemdgras
_________________________________________________________________

Voorjaar
Nu wil ik kijken naar de bomen
horen wat de vogels zingen
ik wil proberen deze lente
tot mij door te laten dringen.

tot ik diep, heel diep van binnen
méér voel dan mijn ogen zien
tot dit lieve, groene wonder
mij van binnen raakt…misschien

Toon Hermans  - Uit: Ontbijten met jou.

Voor mama - Moederdag 10 mei

Driehonderdvijfenzestig dagen
gaan er in een jaar voorbij
Een eindeloze reeks van dagen
allemaal achter elkaar.

Toen ik daar eens over nadacht
zag ik plotseling in
wat dat eigenlijk betekent
voor een moeder van een gezin.

Elke dag dezelfde klusjes
elke dag hetzelfde lied
en een werkweek van vijf dagen
die bestaat voor moeders niet.

Mensen die een baantje hebben
krijgen een vast loon
Moeder werkt voor noppes
want moeder zijn dat ben je gewoon.

Moeders worden nooit ontslagen
raken nooit hun baantje kwijt
want ze worden zomaar moeder
en ze blijven het altijd.

En daarom lieve moeder
staat u in t Lougnijs en wordt u verwend
omdat u elk jaar alle dagen
mijn eigen lieve moeder bent.

Wendy van Andel  - Uit: Libelle
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Uiterlijke  inleverdatum kopij
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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.
_____________________________________________

Lezersfoto!
Kijk op Kantens in de ochtenmist (Foto Wimjan Rietdijk - Rottum). Welke lezer stuurt een foto voor de maand juni?

Nationale Molen- en Gemalendag
Op 9 en 10 mei wordt weer de Nationale Molen- en Gemalendag gehouden. Veel molens en gemalen zijn dan
open voor bezoekers en mensen krijgen de gelegenheid om werktuigen, die zo’n belangrijke rol hebben
gespeeld bij de ontwikkeling van Nederland, van nabij te bekijken. Molens werden eeuwenlang gebruikt voor
onder meer het malen van graan, het zagen van hout, het slaan van olie uit zaden en het maken van papier.
Daarnaast maalden zij meren droog en reguleerden zij de waterhuishouding in ons land. Als gevolg van de
technische ontwikkeling verdwenen molens vanaf het eind van de 19e eeuw steeds meer uit beeld en werden
ze gesloopt. Het waren de stoom-, diesel- en elektrische gemalen die de rol van met name de watermolens
overnamen. Ook de gemalen werden later het slachtoffer van de technische ontwikkeling. Zij raakten buiten
gebruik en werden afgebroken. Gelukkig zijn er nog steeds molens en gemalen te bewonderen in ons land en
Nationale Molen- en Gemalendag is de gelegenheid om deze waardevolle werktuigen te bekijken.

Ook koren- en pelmolen de Grote Geert zal deze twee dagen open zijn om bezoekers te ontvangen en de molenaar
vertelt graag hoe de molen werkt. Mits er genoeg wind is zal kan men zien hoe het graan tot meel wordt gemalen
en bij heel veel wind kan men het pellen van gerst tot gort bekijken.

Openingstijden:
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
Zondag: 11.00 - 16.30 uur

De Molenaar


