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23 maart was het zover: de feestelijke afronding van het planten
van de bomen langs het nieuwe
fietspad tussen Rottum en Usquert! Er zijn 110 bomen geplant,
merendeel resistente iepen en op
markante plaatsen (de oversteekplaatsen etc.) essen. Op maandag
kwamen ze aan van boomkwekerij
Bonte Hoek en werden de eersten
al geplant, het zijn al echt bomen.
Dinsdag gingen de meesten de
grond in op een paar na…..
Dit waren de hoofdrolspelers op
boomplant- feestdag 2011. Ter
hoogte van de Doodstilsterweg
waren behalve de steunen voor de
bomen ineens ook vlaggenmasten
zichtbaar en meer hulpmiddelen
om een feestje te bouwen.
Woensdagmorgen kwam daar nog
een enorme fles en tafels voor de
catering bij. Het was prachtig weer
en om 09.30 uur kwamen van links
(Usquert) 15 leerlingen van groep 8
van de basisschool en van rechts
(Kantens) 17 kinderen van groep 7/
8 van de Klinkenborg. Ook kwamen
een aantal belangstellenden en
mensen van de gemeente waaronder dhr. H. Sienot, in het vorige
college verantwoordelijk voor de
aanleg van het fietspad. Met een
lekker muziekje erbij, plantten zij
samen met medewerkers van BTB,
de groenaannemer en drie medewerkers van het gemeentebedrijf
de laatste bomen… Op één plantgat na, dat bleef leeg.
Na het planten zorgden de medewerkers/cliënten van NOVO voor
koffie, thee en limonade en net als
vorig jaar hadden ze weer heerlijke
boomkoekjes gebakken.

De uitgave van dit blad wordt
mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Noord-Groningen

Om 11.00 uur kwamen wethouder
Harald Bouman en de gedeputeerde Marc Jager om samen de laatste
boom samen te plaatsen, want dit
was een echte samenwerking tussen gemeente en provincie. De
berm tussen weg, fietspad en sloot

zijn van de provincie en samen met
de gemeente Eemsmond, clusters
groen en milieu, hadden ze de
boomfeestdag georganiseerd.
Maar waar was die laatste boom?
Toen bleek er op een mooi versierde vrachtwagen nog één speciaal
versierde boom te liggen en die
kwam met veel toeters, bellen en
zwaailichten aanrijden. De boom
werd op zijn plaats getakeld en
beide heren zorgden ervoor dat hij
goed geplant werd.
Om dit resultaat te vieren, kregen
alle kinderen een ballon met een
kaartje waarop ze hun naam en
adres konden schrijven, zodat we
kunnen weten wiens ballon het
verst komt. Daarna vloog de kurk

van de fles en kozen vele ballonnen
het luchtruim. Dit was een prachtig
gezicht tegen de strakblauwe hemel.
Naast al het lekkers van de NOVO
kregen de kinderen als aandenken
ieder een rode bessenstruik, aangeboden door Bonte Hoek en een
mezenhuisje als bouwpakket, gemaakt door de houtgroep van NOVO.
Dankzij de coördinatoren van de
gemeente (Roelke Nienhuis (cluster groen) en Annet Zaagsma (cluster milieu)) en de provincie (Wim
Arends) was het een heel geslaagd
evenement, zeker geholpen door
het weer. We hebben een mooi
fietspad gekregen, met iepen die
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van oudsher horen in het Groninger landschap.
Anneke Moreel
______________________________________________________________________

Climax nieuws
Deze meiden van gymnastiekvereniging Climax hebben 29 januari en 5
maart mee gedaan aan de gymwedstrijden. Zoals jullie kunnen zien zijn
er ook een paar meiden in de prijzen gevallen.
Lijkt je dit ook wat, kom dan een
keertje langs op de woensdagmiddag in t Schienvat. De tijden zijn:

13.30 - 14.15 uur 8 jaar en ouder
14.15 - 15.00 uur 6 en 7 jaar
15.00 - 15.45 uur 3, 4 en 5 jaar

Voorjaarsconcert in Antoniuskerk
Het Vocaal Ensemble Het Hoogeland uit Kantens, o.l.v. Edwin Velvis,
organiseert een Voorjaarsconcert op zaterdag 21 mei in de Antoniuskerk
te Kantens. Ieder jaar wordt er rond deze tijd een voorjaarsconcert
gehouden in een kerk ergens op het Hoogeland. Maar dit jaar heeft het
bestuur gemeend het concert in eigen dorp te houden, in de fraaie
akoestische Antoniuskerk. Het programma omvat Engelse koormuziek,
met begeleiding van de bekende organist Roelof van Luit, die trouwens
ook op de piano te horen is. Een ander onderdeel van het programma is
de uitvoering van de Cantate van G.F. Telemann 'Ich weiss, dass mein
Erloser lebet', voor tenor, viool en orgel. Bijzondere bijkomstigheid is, dat
het pas geheel nieuw vervaardigde kistorgel van Roelof van Luit tijdens
het concert in gebruik zal worden genomen. Naast koorzang is er tevens
een enkele samenzang in het programma opgenomen. De toegang is
6,00, de aanvang is 20.00 uur en iedereen is van harte welkom!
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'Landschap is het natuurlijke zijn'
BEELDEN EN SCHILDERIJEN VAN ANNEKE BOERMA IN ROTTUM
Op 1 mei opent in de kerk van
Rottum de expositie 'landschap is
het Natuurlijke zijn' met beelden en
schilderijen van Anneke Boerma.
Anneke Boerma heeft haar jeugd
doorgebracht in Rottum op het 'Hogeland' van Groningen. Nu is zij
woonachtig in Amsterdam en houdt
ze zich ondermeer bezig met schilderen en beeldhouwen. In haar
schilderijen werkt Anneke veel met
acrylverf. Glaceertechnieken hebben haar voorkeur. In haar expositie zijn diverse figuratieve en nonfiguratieve schilderijen te bewonderen. Naast schilderijen exposeert
Anneke ook beeldhouwwerken.
Haar voorkeur gaat uit naar hakken
in harde steensoorten zoals Franse
kalksteen, Belgisch en Iers hardsteen en marmer. De steensoort en
de vorm van de steen geven een
duidelijke aanwijzing over de uiteindelijke vorm van een beeld. Het

ontstaan van de uiteindelijke vormgeving is een proces van meditatie
met de steen.
De tentoonstelling is dagelijks te
zien tot 29 augustus.

Open huis
Op zaterdag 16 april jl. stond er aan het Lage Eind bij nummer 1 weer een
heel mooi bord met daarop vermeld dat er Open Huis was. Kunstenares
Mirjam Bouchier wilde de wereld weer tonen waar ze op dit moment mee
bezig is.
Zowel oud als nieuw werk was er
te zien. In de heg en tuin stonden de
fluten in prachtige kleuren uitgestald en binnen stonden allerlei
huisjes en wachters, wederom in
prachtige kleuren. Speciaal voor
deze dag had Mirjam bloemen gemaakt van keramiek, een heel fleurig geheel.
Vele mensen kwamen op het Open

Huis af en werden ook nog eens
getrakteerd op een lekker kopje
koffie of thee.
Hebt u dit Open Huis gemist en wilt
u toch nog eens zien wat Mirjam
allemaal maakt, dan kunt u altijd
een afspraak maken.
Wimjan
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Workshop
schilderen
voor kinderen!

Wandelvierdaagse

1 juni 13.00 - 16.00 uur

23-24-25 EN 26 MEI

Gerda Onnes en Rita Pool organiseren een geheel verzorgde workshop schilderen voor kinderen v.a.
10 jaar. Een bijzondere creatieve
middag waarbij ze met een eigengemaakt schilderij naar huis gaan
(schilderen op doek).
Ook wordt er gegeten, naar keuze:
Patat/snacks of pannenkoek
Drinken + traktatie
IJsje
Kosten: 24,50 p.p.
Aanmelden/informatie:
O.Pool1@kpnplanet.nl
of gerdaonnes@kpnplanet.nl
T 551526
De workshop gaat alleen door bij
minimaal acht personen.

Maandag 23 mei is de start van de
wandelvierdaagse. De afstand is
vijf km. De start is bij t Schienvat.
Inschrijven voor de vijf km vanaf
17.45 uur, maar kan ook vooraf via
mail door naam en de hoeveelste
keer te mailen naar:
m.miske@hetnet.nl.
Dit kan tot 22 mei 18.00 uur. Vertrek
van de vijf km is om 18.15 uur.
Inschrijfgeld is 3,50 en te voldoen
bij de start.

Wilt u op een ander tijdstip, een
leuke een middag/dag, met je vrienden/vriendinnen, alleen of voor een
verjaardagspartijtje een workshop,
neem gerust contact op, in overleg
is er veel mogelijk.
______________________________________________________________

Knutselmiddag
De GKV Kantens organiseert in de
meivakantie een knutselmiddag
voor basisschoolkinderen.
Op 6 mei gaan we samen weer iets
leuks maken. Het begint om 14.00
uur en om ongeveer 17.00 uur gaan
we samen pannenkoeken eten! Om
18.00 uur is het afgelopen. Het is
handig als je je van tevoren opgeeft,
maar je bent sowieso welkom op
Pastorieweg 21a in Kantens!
Opgeven kan bij Trijnie Ammeraal
trijnie.ammeraal@hotmail.com
of T 557365. Tot ziens!
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M. Miske
____________________________________________

Grote collectie
dvd's in
bibliotheek
Middelstum
Sinds kort bezit de bibliotheek van
Middelstum een grote collectie
dvd's! Deze films kunnen een week
geleend worden op een geldige
bibliotheekpas.
Op een large of medium pas kunt u
dvd's gratis lenen, de andere abonnementen vragen een kleine leenvergoeding per week. Uiteraard
wordt er bij een jeugdpas wel naar
de leeftijd gekeken!
De openingstijden van de Bibliotheek Middelstum zijn:
Dinsdag 14.30 - 17.30 uur
Vrijdag 14.30 - 17.30 uur en
's avonds van 18.30 - 20.30 uur.

Hoe overleef ik Romeo...?
Laatst kreeg ik een mailtje van iemand die me erop attendeerde dat Het
Hogeland College weer een theaterspektakel zou gaan opvoeren. 'Maar
daar weet ik niets van', mailde ik terug. De afgelopen jaren hadden ze dat
in mijn dorpje gedaan, maar dit jaar deden ze dat ergens anders. Deze
keer zou het zich afspelen in Uithuizen en Oldenzijl.
Da's een bar eind lopen van Uithuizen naar Oldenzijl, dacht ik nog.
Maar toen een aantal dagen later
een flyer in de bus viel, bleek dat we
in een bus vervoerd zouden gaan
worden. Ook las ik dat er een kaartje gekocht moest worden dit keer.
Ik wilde een kaartje bestellen, maar
toen bleek dat alle drie dagen al
volledig uitverkocht waren. Jammer, dan maar een keer overslaan,
wel spijtig.
Kom ik een paar dagen later uit mijn
werk thuis, wat schetst mijn verbazing: liggen er twee kaartjes in de
brievenbus voor de openingsavond.
Mijn vrouw en ik helemaal in de
zevende hemel zult u begrijpen.
Op 31 maart was de première
avond, dus wij in gala naar Uithuizen. We werden met een kop koffie
verwelkomd door leerlingen en om
exact half acht begon het spektakel.
Op moderne muziek (u weet wel,
met veel boem boem) en met veel
lichteffecten begon het stuk. Verwarrend, twee jongens en twee
meiden beiden op een bankje, tegenover elkaar voor een spiegel,
daar tussendoor veel dansende
dames en heren. Ook twee vertellers waren er die ons al snel mee
namen in het verhaal van Romeo
(uit Oldenzijl) en Juul (uit Oosternieland) die op slag verliefd werden. Helaas, anno 2011 was dat
onmogelijk door een vete die al
sinds 1938 tussen beide dorpen
speelde. Ook kwamen er twee
oma's opdraven (als dat al kan op
die leeftijd) de één van Romeo en
de andere oma die van Juul.
De ruim 100 toeschouwers werden
na het eerste deel in twee groepen
verdeeld. Groep één werd meegenomen door een oma naar de gereedstaande bus. Het bleek een
bus uit Tsjechië te zijn. Hoe komt
die hier nu weer, dachten we nog,

maar goed, instappen en op naar
Oldenzijl.
Daar aangekomen bleken we in
een soort tijdmachine(bus) te hebben gezeten want we kwamen in
een andere tijd aan. Het verhaal
speelde zich af in 1938 en ook werd
de Tsjechische bus ons duidelijk.
Bij de brug stond een koor van
leerlingen uit Tsjechië ons welkom
te zingen. Het verhaal ging verder.
We maakten kennis met Romme
die na de dood van zijn moeder
afscheid nam van zijn vader. Tante
Geertruida kreeg de voogdij en wilde
hem uithuwelijken aan Magda
Haaksma, de dochter van de rijkste

boer uit de omgeving. We gingen op
weg naar een boerenbruiloft en
moesten daar een eind voor lopen.
Onderweg kwamen we nog een
heel oude auto tegen (merk mij
onbekend) uit die tijd. Op de boerderij van boer Haaksma werden
we verwelkomd met koffie, Duits
gebak en een Tsjechische borrel.
Na een poosje gewacht te hebben
sloot ook de tweede groep zich
weer bij ons aan en kregen we een
fantastische, ouderwetse boerenbruiloft te zien. Ook de leerlingen

van de Duitse school (dezelfde
school als die mee deed bij Ceres
vorig jaar) waren weer present en
voerden allerlei acts op ter vermaak van de bruiloft. Juliana, uit
Oosternieland, tot over haar oren
verliefd op Romme, ontdekte op dit
feest dat Romme zou gaan trouwen
met Magda. Volledig overmand
door verdriet hierover vluchtte ze
weg, nadat ze jenever in de tank van
een Solex. Romme, die het voorgenomen huwelijk niet zag zitten,
vloog haar achterna op de Solex.
Helaas waren de remmen doorgeknipt en kreeg hij een ongeluk wat
hij met de dood moest bekopen. Dit
alles kregen wij te zien op een groot
scherm in de schuur.
Voor het laatste bedrijf gingen we
weer op pad, richting de mooie kerk
van Oldenzijl. Onderweg stonden
wederom de Tsjechische kinderen
te zingen en musiceren. In de kerk
was het slot van dit spektakel. Hier
werd duidelijk dat Juul geknoeid
had met de solex waardoor Romme verongelukte (dachten wij allemaal). Magda echter, die de remmen doorgeknipt had, kon de dood
van Romme niet verwerken en
pleegde zelfmoord. Ook kwamen
ineens Romeo en Juul (u weet, wel
die uit 2011) weer in beeld. Aangemoedigd door de oma's en ondanks
dat ze uit de beide dorpen kwamen,

kozen ze toch voor elkaar en verliefd verlieten ze het toneel.
U zult misschien wel denken wat de
oma's eigenlijk in dit verhaal moesten? Nou de oma van Juul bleek in
het plot Juliana te zijn die zo vreselijk
verliefd was geweest op Romme.
Zij dacht altijd de oorzaak geweest
te zijn van het ongeluk van Romme.
Op haar oude leeftijd wilde ze eigenlijk nog maar één ding: opheldering
en dat haar kleindochter de liefde
van haar leven wel zou houden ook
al kwam die uit Oldenzijl.
Om 23.00 uur werden we weer met
de bus naar Uithuizen gereden, terug naar 2011.
Ik ben erg blij dat we dit niet gemist
hebben en nomineer, na de cultuurprijs van de gemeente Eemsmond,
het HHC voor de provinciale cultuurprijs.
Ik wil via deze weg de onbekende
gulle gever van de kaartjes nogmaals bedanken, wij hadden dit
voor geen geld willen missen. Volgend jaar zullen we op tijd zijn,
ervan uitgaande dat er wederom
een theaterspektakel komt.
Dit mag niet verloren gaan in onze
gemeente!
Groeten
Uw ReRo
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De wichter op zijn Italiaans
De Italiaanse keuken omvat de inheemse kookkunst van het Italiaanse
schiereiland. Deze keuken is zeer gevarieerd en seizoensgebonden. Er
wordt veel belang gehecht aan het gebruik van verse ingrediënten. Elk
gebied heeft zijn eigen specialiteiten.

Opknappen graven in Kantens
In 2010 is een werkgroep van start gegaan, die de graven op onze
begraafplaats onder handen heeft genomen. De werkgroep kreeg hierbij
steun van Landschapsbeheer Groningen, die ons een cursus aanbood.
De gemeente Eemsmond voorzag de werkgroep van financiële middelen.
Een groot aantal graven werd
schoongepoetst en opnieuw beletterd en enkele hekwerken geschuurd en geverfd. Belangrijk was
om de graven zoveel mogelijk hun
oorspronkelijke schoonheid terug
te geven en ze tevens weer leesbaar te maken.

Marjolein Kromhout
Langestraat 37, Kantens
T 551938 (na 19.00 uur)
E m.m.kromhout@hetnet.nl

Er zijn nog een aantal graven en
hekwerken die een schoonheidsbehandeling kunnen gebruiken. Wilt
u deelnemen aan deze werkgroep
de komende zomer? Met onze ervaring willen wij u graag inwijden
in het gebruik van de verschillende
gereedschappen en verfmiddelen.

TE KOOP
aquariumbak 100cm/40cm
keukentrolly 2 x 82/38
keukentrolly 1 x 65/50
Prijs in overleg.
Ineke Groeneweg-Dijk
Langestraat 4 Kantens
T557017
_______________________________________________

Wij nodigen u uit een ochtend met
ons mee te draaien. Zaterdagochtend 7 mei om 09.30 uur op de
begraafplaats Kantens
Het 'lijkenhuisje' biedt gelegenheid
te pauzeren met een kop koffie of
thee. Bent u geïnteresseerd, neem
dan contact op met:

6

De werkgroep is voortgekomen uit
initiatief van VDK.
______________________________________

Oud papier
woensdagavond
1 juni
T 551788

De Italiaanse keuken is in vele
landen bekend, en wordt wijd geïmiteerd. Internationaal vindt men
pizzeria’s en in veel huishoudens
worden er op de Italiaanse keuken
gebaseerde pastagerechten gemaakt.
Verder is Italië bekend om zijn ijs,
zijn goede tomaten (pomodori) en
olijven. Tevens wordt er veel koffie
en wijn gedronken. Elke streek heeft
zijn bijzondere culinaire specialiteiten en wijnen waarvan die van
Toscane het bekendst zijn.
Het Italiaanse ontbijt is doorgaans
eenvoudig en bestaat vaak uit koffie of koffie met melk met daarbij
brood, boter en jam. Zowel in de
middag als de avond eet men warm,
het avondeten wordt vaak rond een
uur of 8 gegeten.
1 welkomst hapje (brood pesto's)
en drankje
Pesto of pesto genovese (uit Genua) is een Italiaanse delicatesse,
die wordt gemaakt door olijfolie,
basilicumblaadjes, knoflook (eventueel), wat zout, pecorino en/of parmezaanse kaas, en pijnboompitten
fijn te malen. De ingrediënten werden oorspronkelijk in een vijzel tesamen fijngewreven (vandaar de
naam ‘pesto’ = gestampt). Het
product is smeuïg en heeft textuur.
Een variant is de pesto rosso (met
zongedroogde tomaten als hoofdingrediënt).
2 paddenstoelen/pesto/geitenkaas
3 Pappa al pomodoro ( soep)
4 Pasta (met verschillende sausen, vegetarische en ook met vlees)
Pasta is de benaming voor een
aantal Italiaanse noedels, zoals
macaroni, spaghetti en vermicelli
in een gewone of meergranenvariatie.

Pasta is een deegproduct, gemaakt
uit harde granen, voornamelijk harde tarwe, die op allerlei manieren in
allerlei vormen versneden kan worden. Het deeg kan eerst tot dunne
plakken gerold worden en dan in
stroken gesneden. Dit leidt tot de
langwerpige spaghetti. Het kan ook
geëxtrudeerd worden (macaroni,
fusilli en penne). Ook kunnen de
plakjes tot vierkantjes gesneden
worden en dan met een vulling erin
met de hand tot tortellini (taartjes)
gerold worden.
Er bestaan twee hoofdsoorten Italiaanse pasta, pasta secca of pastasciutta (gedroogde pasta), en
pasta fresca (verse pasta).
5 Caponata
De caponata is een licht stoofpotje
dat veelal koud wordt geserveerd
met een stukje brood. De hoofdingrediënten bestaan uit o.a. aubergine (onmisbaar) en courgettes.
6 Pece spade alle griglia (vis met
saus) Con la salsa di giovanna
7 Pollo alle cacciatora
(jagerstoof van kip)
8 Tiramisu di Wichter
Donderdag aanvang 18.30 uur in t
Schienvat te kantens
kosten; 17,50 p.p. Bij een groep
v.a. 10 personen 10% korting
Aanmelden (voor 20 mei) bij:
Rita Pool
o.pool1@kpnplanet.nl
of T 06 20839053

Zilveren onderscheiding voor
jubilerende organist Kantens
De kerkenraad van de Protestantse gemeente Kantens-Stitswerd heeft
zondag 3 april jl., na de kerkdienst, een insigne in de vorm van een zilveren
muzieksleutel opgespeld bij Leni Otte, vanwege haar 25 jarig jubileum als
organist van de Antonius- of Dorpskerk te Kantens. Voorzitter Martin
Sprenger memoreerde in zijn toespraak aan de verschillende opvattingen
over de taken van een organist, vroeger en nu. Nog tot begin jaren vijftig
van de vorige eeuw was de schoolmeester van het dorp tevens organist,
een combinatie die met name in de Hervormde traditie heel lang bleef
bestaan. In Kantens behoorde de schoolmeester, annex organist, het
doopwater gereed te maken bij een doopdienst i.p.v. de koster. Leni Otte
hield een kort dankwoord en was zichtbaar verrast door de blijken van
waardering.
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Al enige tijd geleden ben ik gevraagd om een stukje te schrijven voor
'vakwerk' in t Lougnijs. Alles draait natuurlijk om prioriteit in plaats van
'geen tijd' en toezeggen is doen natuurlijk! Ik ben al niet zo'n schrijver en
al helemaal niet als het over mezelf gaat. Niet dat ik niet trots ben op
wat ik doe, maar meer dat ik een bescheiden Groninger ben. 'Doe maar
normaal, dan doe je al gek genoeg', toch? Hmm, misschien moet ik daar
nog eens aan werken.
WAT IS MIJN VAK
Sommige mensen noemen het ITer (ICT-er), maar dat is vandaag de
dag wel een heel breed begrip. Ik
zal proberen de vaktechnische termen tot een minimum te beperken.
IT staat overigens voor Informatie
Technologie en ICT voor Informatie
en Communicatie Technologie. Er
wordt hetzelfde mee bedoeld. Velen, waaronder ikzelf, noemen het
gewoon IT aangezien 'informatie'
zonder 'communicatie' geen enkel
doel heeft.
Mijn werk binnen het IT vakgebied
is het ontwikkelen van software.
Grofweg gezegd is het de kennis en
kunde om een bepaald probleem te
vertalen naar een computerprogramma. Middels een programmeertaal geef je de computer opdrachten om uit te voeren. Dat heet
programmeren. Maar ook dat vakgebied is tegenwoordig al heel
breed. In de loop der jaren zijn er
duizenden verschillende programmeertalen ontstaan. Het is te begrijpen dat het ondoenlijk is om al
deze talen te beheersen. Vandaar
dat ik me moet beperken tot enkele
(in mijn ogen belangrijke) talen.
Rond het jaar 2000 heeft een groep
ontwikkelaars een soort taal bedacht dat als een tolk tussen de
computer en de programmeertaal
in staat, waarmee het mogelijk is
dat computerprogramma's, geschreven in verschillende talen of
op verschillende besturingssyste-
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men (Windows, Linux, Macintosh,
etc.), met elkaar kunnen samenwerken. Microsoft heeft dit opgepakt en dat heeft geleid tot het '.NET
Framework'. Ook binnen softwareontwikkeling spelen weer enkele
disciplines, maar in het algemeen
houd ik het op 'softwareontwikkelaar'. Al enige jaren ben ik Microsoft
gecertificeerd internet/web ontwikkelaar. Ik ben dus softwareontwikkelaar, specifiek voor het
Microsoft.NET Framework.
HOE BEN IK IN DIT VAK
TERECHT GEKOMEN
Tja, terugkijkend, een lang traject.
Na de basisschool ben ik op de
mavo begonnen, maar het was
kennelijk mijn tijd nog niet. Overgestapt naar de Lagere Agrarische
School in Winsum (groene school)
en daarna de Middelbare Tuinbouw
School in Emmen. Binnen het kostgezin had de oudste zoon een Atari
ST, één van de eerste computers
met een grafisch besturingssysteem, met muisbesturing en een
3,5 inch floppy drive. Dat was in
1985. Atari had toen nog een voorsprong op de Macintosh. Het duurde niet lang voordat ik zelf de Atari
1040ST had gekocht, waarmee in
een 'fatsoenlijke' programmeertaal
software kon worden gemaakt. Ik
had al wel wat ervaring met machinecode op de ZX80, maar dat was
monnikenwerk. Na de middelbare
tuinbouwschool begon ik aan de

Hogere Tuinbouwschool in Utrecht,
maar het duurde niet zo lang voordat ik omschakelde naar de Hogere
Technische School in Groningen.
Daar begon ik de studie elektronica
met 'elektronische informatietechniek' als vakrichting. De scholen
liepen destijds ten aanzien van
softwareontwikkeling nog enkele
jaren achter op het bedrijfsleven.
De docenten waren zeer goed in
elektronica, maar van programmeren in zogenaamde 'hogere programmeertalen' hadden ze nog
weinig kaas gegeten. Destijds ben
ik, samen met de docenten gestart
om de programmeertaal 'C' eigen te
maken. Zo begon mijn softwareavontuur.
WAT HEB IK GEDAAN
IN HET VAK
Na vers afgestudeerd te zijn was
solliciteren geen grote klus. Gezien
mijn tuinbouwachtergrond in combinatie met de programmeerkennis, wilde een tuinbouwautomatiseerder in het Westland (Zuid Holland) me graag in dienst nemen op
de R&D afdeling (Research & Development). Na verhuizing ben ik
daar begonnen om software voor
een nieuwe klimaatcomputer voor
tuinders te ontwikkelen. Het was
eigenlijk deels een nieuw product,
want alle bestaande software die
verantwoordelijk was voor de klimaatregeling moest worden meegenomen worden in het nieuwe
product. Daarin zat nog de in voorgaande jaren opgebouwde kennis
in over procesregelingen. Mijn eerste opdracht was om een communicatiesysteem te ontwikkelen tussen de nieuwe en de oude software.
In de loop der jaren heb ik aan
verschillende aspecten van het
systeem gewerkt, o.a. data-acquisitie, gebruikersinterface (pc en
mobiel) en procesregeling. Steeds
vaker ging het uitvoeren van opdrachten over in het bedenken van
nieuwe onderdelen en het maken
van prototypen. Tussen het idee en

het daadwerkelijk gebruik van de
software in de kassen zit een behoorlijk ontwikkelingstraject. Af en
toe bezocht ik het eindresultaat op
de tuin bij klanten. Het terugzien
van hetgeen de software doet die jij
bedacht/gemaakt heb is werkelijk
een fantastisch gevoel.
In het jaar 2000 besloten we om
terug te keren naar het Groninger
land. Mijn werkgever wilde me
graag in dienst houden, dus begon
ik aan het telewerken (het woord
was geloof ik net uitgevonden). Via
ISDN kon ik op het computernetwerk van de zaak 'inbellen'. Later
ging het gelukkig veel gemakkelijker gezien de groei van het internet.
Eén keer per week reed ik (met
overnachting) heen en weer naar
Vlaardingen. Steeds meer kreeg ik
het beheer over de software architectuur (zoals dat tegenwoordig
heet) van de klimaatcomputer. In
2007 kreeg het product een nieuw
uiterlijk, met vele nieuwe mogelijkheden. Bij zo'n ingrijpende verandering is het eigenlijk niet meer
voldoende om twee dagen per week
bij je team te zijn, ondanks de goede
technische mogelijkheden van telewerken. Samen met een stug
geworden bedrijfsmanagement (te
veel 'managers'), slechte economische vooruitzichten (crisis), te
weinig software-innovatie, de grote afstand, 10 jaar telewerken en
nog vele andere factoren viel het
besluit om iets anders te gaan doen.
Toch blijft het een geweldig idee dat
al die kassen (deels in Nederland,
veel in het buitenland) nog vele
jaren worden bestuurd en beheerd
met 'mijn' software.
WAT GA IK DOEN IN HET VAK
De tijd staat niet stil en de techniek
raast vooruit. Gelukkig heb ik tijdens mijn werk veel studies kunnen doen, certificaten gehaald en
masterclasses gevolgd. Maar het
is natuurlijk nooit genoeg. Ik schijn
een 'natuurlijke drive' te hebben om
mezelf nieuwe software technolo-

gieën eigen te maken. Dat klopt tot
op de dag van vandaag nog steeds,
want een deel van mijn schaarse
tijd besteed ik hieraan.
Vanaf 1 juni 2010 ben ik zelfstandig
ondernemer geworden. Of is het
professioneel hobbyist? In ieder
geval bied ik mijn diensten aan voor
bedrijven op gebied van IT, voornamelijk op gebied van ontwikkelingen.
Het bedrijf heet Do-IT-Services
(www.do-it-services.nl), een naam
waarin 'IT-Services (diensten)',
'Doornbos' en 'Do-it' zit verwerkt,
waarbij het laatste ('doe het') een
motiverende uitdrukking is om aan
de slag te gaan. 'Doen wat werkt'!

Wat lijkt te werken is het leveren van
websites als dienst in abonnementsvorm. Een duidelijke kostenstructuur voor de klant, altijd een aanspraakpunt, altijd de nieuwste software, altijd bezoekersstatistieken,
altijd een website die up-to-date is.
Een professionele website. Ik ben
geen grafisch webdesigner/vormgever, daarvoor schakelen we de
expertise in van o.a. Blue Mule en
Studio7. Ook ben ik Microsoft Partner voor het BPOS (Business Productivity Online Suite), een softwarepakket dat door Microsoft als
online dienst wordt aangeboden. Het
gaat hier om een set programma's
dat voor bedrijven de noodzaak

wegneemt om te investeren in het
beheer van een eigen IT infrastructuur. Alles werkt op een veilige
manier via internet. Naast het leveren van diensten aan andere bedrijven werk ik aan eigen softwareprojecten. Met de kennis van nu en de
opgedane kennis uit het verleden
maak ik een prototype van een softwaresysteem waarmee het mogelijk is om metingen (tijd gerelateerde meetgegevens) via internet op te
slaan en te presenteren via website
en mobiele telefoon. Dit biedt mogelijkheden om deze meetgegevens
online te verwerken. Uiteraard maak
ik hierbij gebruik van de nieuwste
technologieën op softwaregebied.

AFSLUITING
Software is zo onvoorstelbaar krachtig. Het heeft mij menig maal ongelofelijk versteld doen staan. Elke
regel, nee zelfs elk karakter in het
programma is van invloed. Software, waaraan mensen jaren hebben gewerkt, wordt in milliseconden foutloos door de computer verwerkt. Computers maken geen fouten, altijd is het de mens erachter die
de fout maakt. Samen met dat besef
blijf ik denk ik altijd een passie voor
software houden.
Geert Doornbos

Oproep!!
Wil de persoon (of personen) die mijn aanhanger met gereedschapsinhoud vrijdag 25 maart 2011 heeft 'GELEEND' deze weer bij mij
terug bezorgen, ik heb hem namelijk zelf weer nodig om te kunnen
gaan klussen.
Wie heeft informatie over een Saris bagagewagen met achterop het
logo 'Kuipers, timmer & restauratiewerken', vol timmer- en afwerkingsgereedschappen. Deze is namelijk van mijn auto afgebroken
en gestolen. Alle informatie is welkom.
Hans Kuipers

Kaanster Kermis
Feest en kermis in Kantens
van 19 t/m 21 mei
Feestterrein Kooistraat/sportpark
de Kooi
Donderdag 19 mei
14.00 - 20.00 uur
Braderie en rommelmarkt
Ook dit jaar is er weer een gezellige
braderie tijdens de Kaanster Kermis.
Voor diegene die op de braderie of
rommelmarkt wil staan, kan zich
opgeven bij Miranda Blaauwwie-

Oud papier
woensdagavond
1 juni
T 551788

kel, T 552265 of mail naar
reinder.miranda@home.nl
De standplaats is gratis en een
kraam huren kost 20,00.
Graag tot dan!
Vanaf 20.00 uur bingo met mooie
prijzen
Vrijdag 20 mei
18.30 uur Kinderlawaai optocht door
het dorp
Vanaf 21.00 uur 'Twilight' (entree
gratis)
Zaterdag 21 mei
15.00 uur Zaterdagmiddag spektakel met o.a. kou schieten, paalvechten, ballonwedstrijd.
Vanaf 21.00 uur DJ Eling Zuidhof
(entree gratis)
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Ede Stoal
(Ede Ulfert Staal)
Ede StoalGeboren in Waarvum, op
2 augustus 1941. Op zien viefde
begon Ede mit meziek moaken, op
n mondörgeltje, hai smokkelde
hom soavends mit noar boven en
huil den onder dekens wereldkampioenschappen mondörgelspeulen.
Den muik e in t openboar de winnoar bekend, dat was e den zulf.
Zien opa was dirigent van t meziekkorps in Lains, t dörp woar Ede
opgruide. Hai speulde vief joar
trompet bie t meziekkorps en gong
elk joar mit noar t meziekconcours.
Ede studaaierde medisienen in
Grunnen, mor zien haart lag meer
bie toalen, hai veraanderde van
studie en gong over op Engels. Loater zee e n moal in n vroaggesprek
dat e laiver avvekoat worden wilt
haar, mor zulf wos e ook nait meer

woarom dat nait deurgoan was.
Net veur t òfstudaaiern huil e der
mit op en is e les geven goan bie
"Handels Avond Onderwijs" in Ol
Pekel.
Loater het e nog aan meer schoulen
stoan, onder aander aan LTS in
Winschoot woar e Engels gaf.
Ede dee ook nog veul aander dingen, hai schreef teksten veur laidjes en rekloames, muik meziek,
waarkde veur omroupverainen
AVRO en dee Engels commentaar
bie promotiefilms.
Loater huil e zok ook nog bezig mit

Roodwitblaauw
Woar wappert ons Roodwitblaauw,
grootsk op keuneginnedag, aal joar, hail traauw.
Woar wappertt ons Roodwitblaauw,
Haalfstok, op 4 maai, gedinkend ien raauw.
Woar wappert ons Roodwitblaauw,
tröts, op 5 maai, ien stroaten en op velden.
Doar wappert ons Roodwitblaauw,
dankboar aan onze bevrijders en helden.
Woar wapppert ons Roodwitblaauw,
haalfstok, ien t midden van t laand.
Woar wappert ons Roodwitblaauw,
haalfstok, ien n dörpke op t Hogelaand.
Aldert B. Ritzema
10

Deens en Oostfrais zulfs veur t
Chinees haar e belangstellen.
In 1974 brocht Ede n singeltje oet
mit Engelse laidjes, "I'm in the
blues", t ploatje wuir gain groot
succes, en Ede haar al pien in t lief
van de commerciële ploatenwereld. t Ston hom tegen, n muzikoale
legbatterij nuimde hai t, doar kon e
nait waarken.
In 1981 ontdekte Engbert Gruben
(hoofd gevarieerde meziek bie
Radio Noord) deur Kloas Stoal
(voader van Alex, vrund van Ede,
gain femilie) t materioal van Ede en
haar vot in de goaten dat t wat hail
biezunders was.
In 1982 wuir "Mien Toentje" t herkennenslaidje van Melle Wachtmeester zien toentjerebriek op
Radio Noord.
t Laidje wuir roazend populair en al
rad wuir "Ede" dé volkszanger van
Grunnen, mit Engbert Gruben as
grootste fan. Aanvroagen veur optredens wazen der genog mor Ede
gong der zelden op in.
In 1984 kwam der n ploatje mit
vaaier laidjes oet, onder tuddel:
"Man, man, man, wat n boudel".
Doar stonden "Wat moakt het oet",
"Wie schenken ons nog ain in", "Het
het nog nooit zo donker west" en
"Grunnegers veur gevorderden" op.
In december 1984 kwam bie Mollebone Music Ede zien eerste LP
oet, "Mien Toentje". Dij ploat wuir n
groot succes.
Noadat Ede begun 1985 n swoare
operoatie ondergoan haar dee e in
november n optreden op t Mollebone-laidjesfestival in Delfziel, de zoal
wuir biekans òfbroken.
Begun 1986 kreeg Ede n vaste column in t Radio Noordprogram
"Sloaperstil" op zundagmörgen,
zien "vertelstertjes" kwammen loater op cassettebandjes oet, en nog
weer loater (1993) op spaigelploatjes.
De operoatie haar gain blievend
herstel opleverd, op 22 juli 1986
overlee Ede Stoal in zien boerderij.
Op 4 oktober 1986 kwam de twijde
LP uit, "As vaaier woorden", Ede
haar nog n belangriek aandail had
in de veurberaaidens.
Dou t eerste exemploar oetlangd
wuir aan zien vraauw Fieke, wuir
der ook n pries insteld dij twijjoarlieks toegekend worden
zel aan ain dij zuk (nait
veur zien waark) biezunder verdaainstelk mokt
het veur de streektoal in
verbinden mit de radio.
Dijzulfde dag wuir de K.
ter Loanpries (van stichten t Grunneger Bouk)
posthuum aan Ede Stoal
toukend. De twijde LP

t Zel weer veujoar worden
t Zel weer veujoar worden,
t Zel weer veujoar worden.
Ik roek t aan de lucht,
En d'eerste holtdoef vlugt.
De winter was laang,
En ik was baang,
Dat t nooit weer veujoar worden zol.
Mor t komt aaltied wel goud.
Nog even en de scheuvels,
Ja, die kinnen weer in t vet.
k Heb poters oet de kelder hoald,
Alvast in t schuurtje zet.
Want t zel weer veujoar worden.
n Ponypeerdje zöcht gramniedeg
Noar t leste gras.
n Raaiger ropt dat t doar in t zuden,
Hail wat waarmer was.
Mor t zel weer veujoar worden.
De bontmuts, bivak, sjaals
En hansen goan weer in de kaast.
De vraauw die hoalt n klaid ter oet,
En kikt of heur t nog paast.
Want t zel weer veujoar worden.
k Was sikkom al vergeten,
Hou kold de winter was.
Toch is er ain dij t muit,
Omdat e nou vekaanzie het,
En da's mien winterjas.
Ede Staal
wuir net zo'n groot succes als de
eerste.
Op 7 oktober 2000 wuir der deur
Engbert Gruben n monument veur
Ede Stoal onthuld op de diek bie
Delfziel. t Is n stoalen poal van acht
meter hoog dij n vuurtoren veursteld, t ontwaarp is van Chris Verbeek oet Blijham. Lu nuimen t 'De
Poal van Stoal'.
Op 28 en 29 juni 2001 wuir der in "de
Oosterpoort" in Grunnen n concert
geven deur t NNO (Noord Nederlands Orkest) onder laiden van
Lubertus Leutscher woarbie ze acht
laidjes van Ede Stoal speulden, de
arrangementen wazzen doan deur
Henk Meutgeert, Hans van der Heide
en Wouter de Koning, de laidjes
wuiren zongen deur Rika Dijkstra
en Arno van der Heyden.
Loater gong t NNO ook op tournee
mit Rika en Arno, zodat hail pervìnzie der dail aan haar.

Moi,
Op mijn 5e ingevlogen! In 1972
kwam ik, Adèle Stukkien, met mijn
ouders Dik en Truus en mijn drie en
een half jaar jongere broertje
Dick(y) in het café van mevrouw
Wierenga aan de Usquerderweg
wonen. Wij waren Stadjers en voor
de Kansters import. Ik vond dit een
rare benaming, helemaal omdat ik
altijd het gevoel heb gehad een
echte Hoogelandster te zijn.
Het was een hele belevenis om in
een café te wonen, destijds ook nog
als zodanig in gebruik. In het begin
woonde mevrouw Wierenga nog
bij ons in of wij bij haar, het is maar
hoe je het bekijkt. Zij had het woongedeelte in gebruik en daarom werd
de bovenzaal met toneel omgetoverd tot woon- en slaapgedeelte
voor ons gezin. Mijn broertje en ik
sliepen elk aan een kant van het
toneel en dit was een fantastische
en zeer bijzondere plek om te slapen en te spelen. Ieder ander kind
had gordijnen voor de ramen en wij
hadden een enorm gordijn dat je
met een soort van trektouwtje open
en dicht kon doen. Mijn ouders
hebben het café nog een kleine
twee jaar gehad om vervolgens de
deuren voorgoed te sluiten. Ook het
Boterdiep sprak tot de verbeelding
en had een grote aantrekkingskracht
op mij. Mijn ouders hebben er dan
ook goed aan gedaan om me al op
jonge leeftijd op zwemles te doen.
Ik ben vaak met een kletspoot of
een nat pak thuis gekomen.
Op de kleuterschool, een houten
gebouwtje naast de Klinkenborgschool, heb ik les gehad van juf
Durkstra. In klas 1, 2 en 3 van de
lagere school had ik les van juf
Hamminga en in klas 4, 5 en 6 van
het hoofd van de school, meester
Kuipers. Van de kleuterschool kan
ik me niet zoveel meer herinneren,
maar van de jaren bij juf Hamminga
des te meer. Ik was een dromer en
moest dan ook geregeld nablijven
omdat ik mijn werk niet af had. In de
eerste klas hadden we een kwekeling. Op de eerste dag dat deze
jongedame (een creatieve) les zou
geven werd ik, naar mijn mening
onterecht, de gang op gestuurd.
Voor aanvang van de les stond zij
gebogen bij het bureau van juf Hamminga en bij ons thuis was het

Twee vriendinnen Trees de Boer en Adèle Stukkien
gebruikelijk om iemand een tik voor
de billen te geven wanneer de broek
gespannen staat. Achteraf hilarisch
natuurlijk, maar ik was me van
geen kwaad bewust toen ik deze
dame een klap op de billen gaf. Dat
ik niet mee kon doen met de knutselles was een hele zware straf. Tot
op de dag van vandaag ben ik het
meest gelukkig wanneer ik uiting
kan geven aan een vorm van creativiteit. De handenarbeid, handwerk
en sportlessen bij meester Kuipers
waren voor mij de meest leuke
lessen. Dictees en hoofdrekenen
waren aan mij niet besteed. Ik zag
er het nut niet van in. Tussen de
middag mochten we heel vaak met
een aantal kinderen helpen om de
klok van de hervormde kerk te
luiden. Prachtig hoe je dan bijna tot
aan het plafond omhoog getrokken
werd.
Na schooltijd altijd oude kleren en
laarzen aan en naar buiten. Spelen
in de speeltuin of stiekem bij de
dominee in de tuin waar de grote
vijver, met bomen omringd, een
waar paradijs was. Ook de bulten
aan het eind van de Kooistraat
werden vaak bezocht. Ik denk dat ik
een groot gedeelte van mijn kinderjaren op de boerderij van de familie
Lambers heb doorgebracht. Ik voelde me daar als een vis in het water.
Alles wat ik leuk vond was daar.
Leeftijdsgenootjes, dieren, open
veld, slootjes om over te springen,
het Boterdiep en de gezelligheid
van een groot gezin waar altijd heel
veel kon. Bij mijn vriendin Trees de
Boer, zij heeft mij aanbevolen voor
deze rubriek, heb ik ook vele uren,
dagen en weken doorgebracht.
Samen met pa en moeke de Boer
naar Drouwenerzand en in mijn
tienerjaren mee naar Frankrijk.
Mooie en onvergetelijke tijden.

De middelbare schooltijd is niet
om over naar huis te schrijven. Ik
ontpopte mij als een rebelse tiener
die puur voor de lol naar school
ging. Leren was bijzaak of beter
gezegd niet aan de orde. Van de
havo in Warffum naar de mavo in
Uithuizen en op mijn 17e zonder
diploma aan het werk bij een sigarenboer in de stad. In de tussentijd
waren mijn ouders gescheiden en
ging ik met mijn broertje en moeder
in Groningen wonen. Mijn vader
bleef in Kantens en woont daar nu
nog. Ik was UITGEVLOGEN… Voor
een rebelse puber natuurlijk een
walhalla. Werken, uitgaan en vooral alle regels aan mijn laars lappen.
Na een jaar werken kwam ik er
achter dat dit ook niet zaligmakend
was en besloot ik weer naar school
te gaan. Omdat ik geen diploma had
duurde het even voor ik uiteindelijk
gediplomeerd was als sociaal pedagogisch werker.
Op twintigjarige leeftijd besloot ik
dat het tijd werd om de deur uit te
gaan en ben ik in Emmen op kamers gaan wonen. Ik kreeg verkering met Harold die in Emmen werkte en woonde, maar van oorsprong
uit Bedum kwam. We gingen al snel
samenwonen en toen ik tweeëntwintig was zijn we getrouwd en
drie jaar later, in december 1992,
werd onze eerste zoon Ruben geboren. We woonden op een flat en
vonden dat geen geschikte plek om
een kind op te laten groeien. Een
dorp moest het worden en in 1995
kochten we een oude Drentse boerderij in Benneveld. Dit is een klein
boerendorp in de voormalige gemeente Zweeloo. In juli 1996 werd
onze tweede zoon Rutger geboren.
Voor onze kinderen was dit dorp
zoals Kantens vroeger voor mij
was. Zij waren dan ook helemaal

niet blij toen wij in 2003 besloten
om terug te gaan naar het Groninger
land. Ik had heimwee. Blijkbaar
zitten mijn wortels behoorlijk vast
in de Groninger klei. We kochten
een huis in de mooie buurtschap
Westerdijkshorn, ten Noordwesten
van Bedum. Inmiddels wonen we
hier alweer ruim zeven jaar naar
alle tevredenheid. Ik ben werkzaam
in de stad Groningen op een dagbehandeling voor jong dementerenden en wil in de toekomst graag een
studio voor creatieve vormgeving
aan huis. Toen de kinderen klein
waren heb ik de opleiding voor
creatieve handvaardigheid gedaan
en ben ik opgeleid tot trainingsacteur. Ik heb jaren op de planken
gestaan bij verschillende toneelverenigingen en bij een cabaretgezelschap. Zolang ik mij kan herinneren ben ik altijd wel met een
schrijf-, knutsel- of handwerkje
bezig. Ik kan mij geen leven voorstellen zonder creativiteit. Mijn
motto: Een dag niet creatief geweest is een dag niet geleefd!
Adèle Stukkien
_________________________________________

Stichting Project
Oekraïne
Deze keer even een kort stukje van
ons. In eerste instantie willen we
iedereen die ons een warm hart
toedraagt van harte bedanken!
Vele zakken met kleding staan
klaar om vervoerd te worden naar
de Oekraïne en naar Roemenië.
We zitten nu dan ook echt vol, er
kan niets meer bij.
Ook de mensen van wie we een gift
hebben ontvangen: heel hartelijk
bedankt. We staan inmiddels ingeschreven bij de K.v.K. en zijn nu
officieel een stichting.
Volgende week wordt ons nieuwe
banknummer geopend. Dat kunt u
dan vinden op onze website
www.projectoekraine.nl
ACTIES:
We staan op de koninginnemarkt in
Kantens en op 5 mei staan we op de
braderie in Usquert. Iedere laatste
zaterdag van de maand zamelen
we lege flessen in en is onze winkel
open. U kunt de flessen dan langs
brengen op Oosterweg 7 in Kantens. Op hetzelfde adres kunt u een
bezoekje aan de winkel brengen!
Wilt u liever dat we de flessen
ophalen? Dan kunt u bellen met T.
552424. We komen dan bij u langs.
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Kerkdiensten

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

Zondag 1 mei
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
(na de dienst koffie/thee in Salem)
Vrijdag 6 mei
14.30 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
en ds. R.P. Oosterdijk
Bevestiging en inzegening van het
huwelijk van Pieter Holtman en
Ellen Corbijn van Willenswaard
Zondag 8 mei
11.00 uur - da. N.C. Meihuizen
Zondag 15 mei
10.00 uur dhr. H.J. Dijkstra, Gasselternijveenschemond
Zondag 22 mei
10.00 uur - ds. P. Lootsma, Winsum
Zondag 29 mei
11.00 uur - ds. D. de Boer, Uithuizermeeden
_____________________________________

Zondag 1 mei
09.30 uur ds. S. Schaaij, Eelde,
bevestiging ambtsdragers
16.30 uur ds. C. van der Leest,
Groningen
Zondag 8 mei
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur ds. T. Groenveld, Roodeschool
Zondag 15 mei
11.00 uur ds. M.O. ten Brink,
Roodeschool
14.30 uur ds. T.K. van Eerden,
Zuidhorn
Zondag 22 mei
09.30 uur ds. C.T. Basoski,
Groningen
16.00 uur ds. H.G. Gunnink,
Ten Boer
Zondag 29 mei
09.30 uur ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
16.00 uur ds. H.G. Gunnink,
Ten Boer
Donderdag 2 juni
Hemelvaartsdag
09.30 uur ds. T. Groenveld,
Roodeschool
Zondag 5 juni
11.00 uur ds. L.J. Joosse,
Groningen
14.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
____________________________________________
CHR. GEREF. KERK KANTENS
Zondag 1 mei
09.30 uur ds. M. Bergsma
14.30 uur ds. P.C. de Lange
Zondag 8 mei
09.30 uur ds. M. Bergsma.
14.30 uur ds. P.C. de Lange
Zondag 15 mei Jeugdzondag
09.30 uur ds. P.C. de Lange
(kinderdienst)
14.30 uur ds. P.C. de Lange
(jeugddienst)
Zondag 22 mei
09.30 uur prof. dr. H.G.L. Peels
14.30 uur prof. dr. H.G.L. Peels
Zondag 29 mei
09.30 uur ds. P.C. de Lange
19.00 uur ds. P.C. de Lange
(Opendeurdienst)
____________________________________________
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 8 mei
19.00 uur ds. F. Stalman
Zondag 22 mei
19.00 uur br. P. Ketting
Zondag 29 mei
19.00 uur ds. A. Lagendijk
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Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 ( 0,10 p.min)
__________________________________________________
TANDARTSEN:
”Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefonisch te consulteren.”
30 april/1 mei
Tandartspraktijk Fledderus & Commies
Winsum - T 0595 - 441545
2/3 mei
Tandartsenpraktijk Loppersum Loppersum - T 0596 572818
4/5 mei
Tandartspraktijk Bruining-Gelderblom
Winsum - T 0595 - 441740
7/8 mei
Tandartspraktijk Fledderus & Commies
Winsum - T 0595 - 441545
14/15 mei
Tandartspraktijk De Vlijt
Bedum - T 050 - 3015462
21/22 mei
C.H. de Lange
Leens - T 0595 571427
28/29 mei
P. Brouwer
Uithuizen - T 0595 - 43 16 42
30/31 mei
J.D. Buwalda
Bedum - T 050 - 301 39 94
__________________________________________________
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
__________________________________________________

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

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK EVA:
Voor vragen en het maken van
afspraken: T 0595 - 557131
Voor dringende vragen of voor de
bevalling: T 06 - 13731172
__________________________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST
T0595 - 551084
__________________________________________________

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE
T 0597 - 412613
__________________________________________________

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

VERVOERSDIENST
Wij willen u er even op attent maken dat de Vervoersdienst naast het vaste
telefoonnummer ook een mobiel nummer heeft, zodat deze dienst altijd
bereikbaar is. Vast nummer: 551084 Mobiel nummer: 06 14611173
FIETSCLUB
Na de winterstop start deze club weer op woensdag 11 mei. Iedereen die
mee wil fietsen wordt om 13.30 uur verwacht bij t Schienvat. De club rijdt
altijd een leuke route met meestal een koffiestop op een gezellige locatie.
Nieuwe deelnemers zijn natuurlijk van harte welkom!
KONINGINNEDAG
Net als voorgaande jaren zijn in ons mooie standje op de koninginnemarkt
onze zelfgebakken banketbakkerswaren te koop. Wij zijn altijd heel vroeg
uitverkocht, dus wees er op tijd bij.
ZWEMMEN/HANDWERKEN
Op 29 april wordt er voor de laatste keer gezwommen. Met koffie en een
attentie voor de zweminstructeur wordt de zomer ingeluid. Op deze datum
gaan ook de handwerksters 's middags het seizoen afsluiten met koffie
en gebak. Het meegebrachte handwerk kan nog eens worden bekeken
en van commentaar worden voorzien. Tevens bespreekt de club welke
techniek het volgende seizoen onder handen wordt genomen, zodat de
leidster mw. De Vries zich in de zomermaanden kan voorbereiden.
________________________________________________________________

Beste mensen/dorpsgenoten
Heb je er altijd al over gedroomd een keer op de planken te staan, maar
het is er nooit van gekomen of heb je het nooit gedurfd? Pak dan nu je
kans! Want: de Kloosterspeulers in Rottum hebben dringend nieuwe
spelers nodig in september! Dus: aarzel niet en geef je op!!
Of: kom in ieder geval een keer kijken
bij één van de ontzettend gezellige
repetities (vanaf september)!
Het seizoen 2010/2011 is afgelopen,
maar de toneelcommissie is inmiddels al weer druk doende een stuk uit
te zoeken voor het seizoen 2011/2012
en wil je daaraan meedoen: wees er
snel bij en neem contact op met:
Hans Knook (secretaris)
T 432339 of M 06-54247182
of met
Fonny Oosterhof (voorzitter)
T 551840 of M 06-18142185

1234
Ieder kind kent het liedje: 1, 2, 3, 4… hoedje van, hoedje van….
Maar daar wil ik het niet over hebben.
Nee, het jaartal 1234, anders gezegd: twaalfhonderdvierendertig AD.
Nu 777 (ook al zo'n mooi getal) jaren geleden.
Stitswerd. Ik probeer mij altijd voor te stellen hoe het er toen uitzag.
Stel dat je eensklaps teruggezet wordt in de tijd.
Romantische gedachte.
We bevinden ons op een kleine wierde. De Georgiuskerk is er nog
niet. Of misschien waren ze toen net met de bouw begonnen of stond
er een houten voorloper.
Eenvoudige boerderijen met wat vee en wat landbouw.
Bij hoge vloed stroomde alles onder water. Met verlies van mensen
en vee. En niet alle reizigers waren vredelievend.
Stitswerd hoorde bij het klooster van Rottum. Dat stond er nog niet zo
lang. Een weg naar Rottum was er nog niet. Met de boot kon je wel
via de Delthe naar het klooster. De Delthe liep langs Zuidwende, ook
behorende tot het klooster. Zuidwende was een zogenaamd voorwerk.
Het lag aan het einde van de weg, als je vanuit Stitswerd, bij wat nu
Theebus heet, rechtsaf gaat. Er staat nog steeds een boerderij.
Hier woonde een gewezen monnik uit Rottum. Hij werd de kluizenaar
van Stitswerd genoemd. Hij heette Tsiard.
Het zou best kunnen dat Tsiard zich had teruggetrokken uit Rottum om
door gebed en meditatie tot bezinning te komen in de eenzaamheid
van Zuidwende. Maar het liep anders.
Aan de Weser woonden de Stedingers. Een volk dat een moerasgebied van de aartsbisschop van Bremen had gekregen om te ontginnen
en daarmee zijn vrijheid kreeg. Oorspronkelijk stamden zij uit Holland. De strijd tegen het water was zwaar, maar met hun kennis van
dijken en afvoerkanalen lukte het aardig. Het was een volk dat van
zijn vrijheid hield. De volgende aartsbisschop begon die vrijheid te
irriteren. Hij verzon allerlei nare maatregelen tegen de Stedingers.
Die gingen zich verzetten en wisten de aanhangers van de bisschop
terug te dringen. Dat pikte de bisschop natuurlijk niet.
Ze werden beticht van ketterij en de bisschop riep ieder christen op
om ten kruistocht te trekken tegen de Stedingers.
Ook in onze streken moesten de boeren te wapen.
Onze Tsiard keerde zich tegen de bisschop.
In felle woorden probeerde hij iedereen over te halen niet naar de
bisschop te luisteren en niet tegen hun broeders ten strijde te trekken.
Het werd hem niet in dank afgenomen. Hij werd gevangen genomen,
naar Groningen vervoerd, kreeg een 'proces' en ontliep maar net de
brandstapel. In plaats daarvan werd hij levenslang opgesloten in een
donker hol in het klooster van Rottum. Hoe lang Tsiard in de kerker
geleefd heeft vertelt het verhaal niet.
Met de Stedingers liep het ook niet goed af. 5000 werden vermoord en
de overigen werden het land uit gejaagd.
Vrijheid.
Er is sindsdien een boel verbeterd.
Toch …?
Eric de Klerk
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Agenda

Vrijdag 13 mei
19.00 - 01.30 uur
Kanster Jeugdhonk open

Rottum

Zaterdag 14 mei
19.00 - 01.30 uur
Kanster Jeugdhonk open

Vanaf 1 mei
In de kerk van Rottum
Dagelijks 09.00 - 17.00 uur
Expositie Anneke Boerman, toegankelijk gratis.
___________________________________________

Stitswerd
Zaterdag 30 april
14.00 uur
jeu-de-boulestoernooi
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane.
Dinsdagavond
In het dorpshuis
Dans Heartbeat.
__________________________________

Kantens
Vrijdag 29 april
19.00 - 01.30 uur
Kanster Jeugdhonk open
Zaterdag 30 april
10.00 - 13.00 uur
Koninginnemarkt
19.00 - 01.30 uur
Kanster Jeugdhonk open
Koninginnefeest
Donderdag 5 mei
19.00 - 21.30 uur
Kanster Jeugdhonk open
Vrijdag 6 mei
Pastorieweg 21a in Kantens
14.00 - 18.00 uur
Knutselmiddag
19.00 - 01.30 uur
Kanster Jeugdhonk open
Zaterdag 7 mei
Vanaf 09.30 uur
Opknappen graven in Kantens.
19.00 - 01.30 uur
Kanster Jeugdhonk open
Woensdag 11 mei
t Schienvat
Vanaf 20.00 uur
Jaarvergadering V.D.K.
Donderdag 12 mei
19.00 - 21.30 uur
Kanster Jeugdhonk open
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Donderdag 19 mei
Kaanster kermis
Programma, zie elders in de krant
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Workshop schilderen
19.00 - 21.30 uur
Kanster Jeugdhonk open
Vrijdag 20 mei
Kaanster kermis
Programma, zie elders in de krant
19.00 - 01.30 uur
Kanster Jeugdhonk open
Zaterdag 21 mei
20.00 uur
Voorjaarsconcert in Antoniuskerk
20.00 uur
Kaanster kermis
Programma, zie elders in de krant
19.00 - 01.30 uur
Kanster Jeugdhonk open
Maandag 23 mei
t Schienvat
17.45 uur
Wandelvierdaagse
Dinsdag 23 mei
t Schienvat
17.45 uur
Wandelvierdaagse
Woensdag 25 mei
t Schienvat
17.45 uur
Wandelvierdaagse
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridge club
Donderdag 26 mei
t Schienvat
17.45 uur
Wandelvierdaagse
t Schienvat
Vanaf 18.30 uur
Proeverij de Wichter
Italiaans buffet
19.00 21.30 uur
Kanster Jeugdhonk open
Woensdag 1 juni
t Schienvat
13.00 - 16.00 uur
Workshop schilderen voor kinderen

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT
Maandag
09.30 - 10.30 uur
Bodyshape
Dinsdag
20.00 - 21.00 uur
Volleybal
Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugdgym (Climax)
Donderdag
19.30 - 20.30 uur
Bodyshape
Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Keuken open + dagmenu
Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Keuken open + dagmenu
18.00 - 20.00 uur
Kaanster Vlinthippers
__________________________________________

Uitnodiging
Jaarvergadering
Vereniging Dorpsbelangen
Kantens
Datum: woensdag 11 mei 2011
Tijdstip: 20.00 uur
Plaats: t Schienvat Kantens

Agenda:
Opening
Mededelingen
Notulen jaarvergadering 2010
Verslag penningmeester
Verslag kascommissie
2010/2011
Benoeming kascommissie
2011/2012
Verslag secretaris VDK
Verslag Speeltuincommissie
plus financieel verslag
Verslag CSCW plus
financieel verslag
Verslag Dierparkje plus
financieel verslag
Bestuursverkiezing VDK:
aftredend en herkiesbaar:
Marjolein Kromhout.
Benoeming nieuw bestuurslid
Contributiegeld
Rondvraag
Sluiting

Weekendmenu
Rita's Eetsalon
WEEKENDMENU
Vrijdag 29 april
nasischotel + geb. ei
Zaterdag 30 april
Geb. aard. + sla of rode bieten
+ vlees*
Vrijdag 6 mei
Aardappelpuree + gebakken
champignons ui/spekjes
zaterdag 7 mei
Geb. aard. + witlofsalade +
vlees*
Vrijdag 13 mei
Aardappelpuree + stoofpotje
Zaterdag 14 mei
Geb. aard. + wortels + vlees*
Vrijdag 20 mei
Geb. aard. + wokgroente +
vlees*
Zaterdag 21 mei
Rijst met tjap tjoi
Vrijdag 27 mei
Bamischotel + geb. ei
Zaterdag 28 mei
Geb. aard. + sperzieboontjes
+ vlees*
Dagmenu's e 4,75
* Gehaktbal, kippenpoot of
pangafilet
Soep e 2,00
Bestel tijdig Op = Op
Menu's zijn onder voorbehoud
De menu's zijn ook te zien op
www.schienvatkantens.nl
Keuken ook open voor patat
en snacks.
Bestellen op T 551280
b.g.g.M 06-20839053
(ook voor afhalen)
Fietsen
Even lekker fietsen
ik trap mijn trappers rond
Frisse wind waait door mijn haren
een glimlach om mijn mond.
Eventjes genieten
van al wat ik nu zie
Van wat ik ruik
en voel en hoor
met, net als in 't leven zelf,
soms tegenwind
soms voor….
Monique Bennema-Huisman
Uit: Dichter bij mezelf.
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Redactie:
Dorry Frankruijter
Anje van der Hoek-Linstra
Eric de Klerk
Aldert Ritzema
Alette de Vries-Rennen
Gerad Werkman
Eindredactie:
Wimjan Rietdijk
_________________________________________
JUNI NUMMER
UITERSTE INLEVERDATUM
13 MEI 2011
Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens
Per mail
tlougnijs@kantens.nl
De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
________________________________________

Foto van de maand
De een met vier benen op de grond, de ander op eenzame hoogte. Annet Eveleens
___________________________________________________________________________________________________________

Beste mensen van Stitswerd, Rottum en Kantens,
Pas over een maand of twee (in de week van 3 t/m 9 juli 2011) komen wij weer bij u aan de deur, en vragen
wij of u een (vrijwillige) bijdrage overheeft voor ons maandelijkse dorpeninformatieblad T LOUGNIJS.
Afgelopen jaren konden wij flink op
u rekenen, en daar zijn wij reuze blij
mee. Niet alleen kunnen we hiermee de kosten dekken, ook blijkt
hieruit dat u T LOUGNIJS waardeert.
Maar, ...om te collecteren hebben

wij vrijwilligers nodig om dat samen met ons (redactie) te doen.
Naast een aantal vrijwilligers die
wij jaarlijks vragen, hebben we nog
een aantal nodig; met name voor in
Stitswerd en Rottum.

Hoe meer vrijwilligers, hoe minder
groot de 'wijk'. Dus, draagt u T
LOUGNIJS een warm hart toe, en
heeft u de tijd om met ons te collecteren, geeft u dan op bij Alette de
Vries (T 434206). Alvast bedankt!

Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
T 551924
E tlougnijs@kantens.nl
Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
Rabobank 34.22.17.933
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost
e 15,- per jaar.
___________________________________________________
Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T 434206
___________________________________
Redigeerwerk:
Paulien Ros.
______________________________
Drukwerk wordt verzorgd door
Drukkerij Sikkema.
_____________________________________________

Slotavond
damclub
Op woensdag 6 april was de laatste damavond van de damclub.
Deze werd afgesloten met hapjes
en een gezellige avond in t Schienvat te Kantens.
16

Beheerder Rita Pool had de bekers
gesponsord.
De eerste prijs was voor Rene
Wijpkema.
De tweede prijs Peter Hoogwerf.
De derde prijs Klaas Oomkens.
De wisselbeker ging naar Peter
Hoogwerf.
Tot slot: de poedelprijs ging naar
Jacob van Dijk (foto)

Wij hebben de volgende giften
mogen ontvangen:
J.E. ................................ 25,PKN Kantens-Stitswerd .... 40,-

