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Waanzinnige opkomst!
Het is 19 maart 2014, ik sta op, zet de radio aan en hoor mensen praten. Waar gaat dit over? Even luisteren.
Stemmen… Op een station... en ineens realiseer ik me dat het vandaag een verkiezingsdag is. Gemeenteraadsverkiezingen! Na het ontbijt zoek ik mijn kiezerspas op en doe die in mijn jaszak. Vanavond na het werk
maar even naar Kantens gaan om mijn burgerrecht uit te voeren. Gelukkig weet ik op wie ik wil stemmen,
dus niet moeilijk.
Later die dag besluit ik pas laat op
de avond te gaan, want ik wil dat
tellen wel eens meemaken. Als
burger heb je nl. het recht daar bij
aanwezig te zijn.
Vlak voor negen uur stap ik het
stembureau binnen en lever mijn
kaart in. De voorzitter vraagt of ik
me kan legitimeren. 'Maar je kent
me toch wel, je weet toch wel wie
ik ben', vraag ik hem. 'Ja, ik ken je,
maar je bent het nu eenmaal wettelijk verplicht, dus vandaar.' Geen probleem. Ik
zoek mijn rijbewijs op en
geef het aan hem. Na een
controle van de stukken
krijg ik een stembiljet. Ik
loop naar het hokje en
kleur een vakje rood.
Vouw de boel op en doe
hem in de kliko.
Ik loop weer naar de tafel

en vraag of ik straks bij het tellen
mag kijken. 'Geen enkel probleem',
zegt de meneer achter de tafel, 'je
mag alleen niet helpen'.
'Nee', zeg ik hem, 'maar ik wil dat
wel eens beleven'. We praten nog
wat en zo kom ik er achter dat er in
totaal 758 mensen kunnen komen
stemmen.
Om 21.00 uur sluit het stembureau.
De voorzitter begint een hoop papieren in te vullen en de kliko wordt

open gemaakt en op een tafel geleegd. De negen stembureauleden
gaan aan de gang. Ze pakken steeds
een stapeltje en sorteren die per
partij, gelukkig voor hen doen er in
onze gemeente maar acht partijen
mee, dus blijft het overzichtelijk.
Als alle biljetten per partij zijn gesorteerd, worden de stemmen per
kandidaat op stapeltjes gelegd.
Nu begint het tellen pas echt. Eerst
wordt geteld hoeveel stemmen er
per partij zijn uitgebracht
en daarna hoeveel per
persoon van die partij.
Alles wordt weer genoteerd door de voorzitter,
in de stapel papieren die
hij heeft. Het verloopt allemaal heel vlotjes en gesmeerd.
Lees verder op pagina 2
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Uiteindelijk is er in dit stembureau als volgt gestemd:
Uitgebrachte stemmen 571 (75,32%) van de 758, dit was in 2010, 525
(68%) van de773 potentiele kiezers uit onze dorpen.
2014
P.v.d.A. ........................ 64 (11,20%)
Gemeentebelangen ..... 134 (23,46%)
CDA .............................. 30 (5,23%)
Christen Unie ............. 117 (20.49%)
Groen Links ................... 43 (7,53%)
VVD .............................. 35 (6,12%)
D66 .............................. 37 (6,47%)
SP ............................. 103 (18,03%)
Ongeldig .......................... 1 (0,17%)
Blanco ............................ 7 (1,22%)

2010
........................ 133 (25.33%)
........................ 104 (19.80%)
................................ 42 (8%)
........................ 123 (23.42%)
.......................... 80 (15.23%)
................................ 42 (8%)
.......... deden in 2010 niet mee
.......... deden in 2010 niet mee
................................. 0 (0%)
............................. 1 (0,19%)

Groet,
Uw ReRo
_________________________________________________________________

Kantens maakt er weer een heel
bijzondere verkiezingsdag van
Op woensdag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen werd er in t
Schienvat een gezellige dieverdoatsiemarkt georganiseerd.

De druk bezochte markt was weer een succes. Buiten was er een
prachtige demonstratie met een Spaans paard, genaamd Gordon XXV1,
bereden door Sandra Poortman en begeleid door Dolf Loesberg. Op de site
van www.depoortberg.nl is meer over hen te vinden. De demonstratie
werd door velen bekeken. Al met al een zeer geslaagde verkiezingsdag.
Rita
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1. Even voorstellen:
Egbert Paardekooper, Kerkhofsweg 3 Kantens, 34 jaar.
2. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Ben graag buiten, lekker wandelen/fietsen met het gezin,
of ouderwets houtkloven met een bijl, heerlijk!
3. Waaruit bestaat je favoriete ontbijt?
Heb geen favoriet ontbijt, kan eigenlijk alles wel eten 's ochtends.
4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Dat is waarschijnlijk een oude (spijker)broek waar de gaten al in
zitten.
5. Waar krijg je de meeste energie van?
Buiten in de frisse lucht zijn.
6. Naar welke radiozender(s) luister je het liefst en waarom?
Luister meestal radio 10 gold 90's (internetradio):
vrijwel geen reclame en gepraat of nieuws tussen de muziek door.
7. Welk nummer (zang/muziek) raakt je elke keer weer?
Als ik Orinoko Flow van Enya hard aanzet kan het zijn dat ik kippenvel
krijg, heerlijk nummer!
8. Met welke BN-er zou je wel eens willen dineren en waarom?
Geen, dineer veel liever met mensen die me wel boeien.
9. Wat zou je doen met 1 miljoen?
Geen idee, is niet realistisch, geluk en gezondheid zijn toch niet te
koop.
10. Wat durf of doe je ECHT niet?
Kan zo niets bedenken eigenlijk, je kunt pas over iets oordelen als
je het ervaren hebt.
11. Wat wil je altijd nog eens doen (toekomstdroom/wens)?
Heb een heerlijk leven, zou zo niet weten wat ik nog kan wensen.
Het leven komt zoals het komt.
12. Aan wie geef je de Pen door?
Jur Koster.
_________________________________________________________________

Lentekriebels
Het is weer rokjesdag
De lente prikkelt elk jaar onze zinnen
Met blote benen, buik, te korte rok
Een ferme straf voor menig oude bokZij blijven ter bescherming beter binnen.
Want ook al is men wettig man en vrouw:
Slechts zwanen kennen levenslange trouw.
Marjo van Dijken, Groningen
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Lezing voor paardenliefhebbers
Lezing: 'Insulineresistentie bij paarden en de rol van voeding'
door holistisch dierenarts Froukje Seip
Op dinsdag 29 april van 19.30 21.00 uur is er voor paardenliefhebbers een lezing over 'Insulineresistentie bij paarden en de rol van
voeding' in t Schienvat in Kantens.
Steeds meer paarden krijgen last
van staart- en manen eczeem of
raken hoef bevangen. Vaak wordt
er dan gesproken over insulineresistentie. In deze lezing legt holistisch dierenarts Froukje Seip uit
wat de link is tussen SME/hoefbevangenheid/Cushing en insulineresistentie. Welke rol speelt voeding in dit verhaal en wat kunnen
paardeneigenaren zelf doen ter preventie van deze aandoeningen?
Froukje is werkzaam als dierenarts en werkt daarnaast met bioresonantie en homeopathie. Ben je
nieuwsgierig naar de (on)moge-

lijkheden van bioresonantie en homeopathie bij deze aandoeningen?
Froukje vertelt er graag over.
Omdat Froukje uit zuidDrenthe komt
zijn er minimaal 10 deelnemers
nodig om haar naar Kantens te laten
komen. Daarom: graag delen!
Deze lezing wordt gegeven in samenwerking met Aline Uitham van
Paard en Spirit. P&S levert oa. biologische dierenvoeding en is gevestigd in Zijldijk.
Kosten voor de lezing bij aanmelding:
1 persoon ...................... 15,00
2 personen .................... 27,50
3 personen .................... 35,00
Aanmelden via
www.paardenspirit.nl

Facelift
Fitness
Uitnodiging gratis workshop Facelift Fitness in 't Schienvat
Op dinsdag 13 mei a.s. organiseert
t Schienvat samen met Schoonheidspraktijk Belliev een workshop
Facelift Fitness.
Wil je je huid op een natuurlijke
manier verbeteren?
Doe dan mee met deze workshop
gezichtsgymnastiek. Lineke Veenstra van Schoonheidspraktijk Belliev leert je alle oefeningen.
Ook krijg je uitleg over goede en
schadelijke ingrediënten in huidproducten.
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Opgeven kan bij Rita Pool van t
Schienvat, of bij Lineke Veenstra
via info@belliev.nl. Aanvang 20.00
uur. Gratis entree, consumpties
voor eigen rekening. Minimale deelname 10 dames.
Meer informatie over Facelift Fitness: www.belliev.nl.

Derde
vertelcafé
Woensdagavond, 5 maart jl., was het derde vertelcafé van 2014. Een
geslaagde avond waarop Elly Eijssennagger een prachtig verhaal vertelde over een kaars die niet op mocht branden. Brandt hij op, dan gaat de
eigenaar sterven. Daarbij maakte ze gebruik van een brandende kaars,
een klankschaal en een regenmaker.

Koningsdag 26 april
Vorig jaar was er de kroning van koning Willem Alexander. Dit hebben
we gevierd in en om t Schienvat en molen De Grote Geert.

We hebben dit jaar weer een priegel-/vrijmarkt rond de Antoniuskerk en
in de Kerkstraat richting t Schienvat waar een springkussen zal staan.
Wil je op de markt staan geef je dan op vóór 25 april bij Marten Miske via
mail m.miske@hetnet.nl of T 552137 met wat je wilt verkopen, zodat we
een indeling in de plaatsen kunnen maken.
CSCW/feestcomité

Daarna heeft Gerda Onnes een
gedicht voorgedragen en Elly Holst
heeft een verhaal verteld over het
Engels kamp in de eerste wereldoorlog, waar een hele leefgemeenschap ontstond.
Als afsluiting nog een kort verhaaltje van Gerda over een volwassen
dochter die zich verstopt voor haar
moeder. Als de deur niet open wordt
gedaan voor moeder, gaat deze niet
weg maar verschanst zich bij het
huis.
Gezellig nagepraat met een drankje en hapje waarbij Elly Eijssennagger verteltips heeft gegeven en er
spontaan verhalen los kwamen.

EEN NIEUWE LENTE
EN EEN NIEUW GELUID
HERMAN GRORTER
Op woensdagavond 2 april kunt u
weer bij ons aanschuiven in het
vertelcafé. Geert Zijlstra, verteller
van 'Kom op verhoal', uit het Westerkwartier komt een verhaal vertellen onder begeleiding van gitaarmuziek.
Komt u ook? U mag natuurlijk zelf
een verhaal vertellen, maar u kunt
ook alleen luisteren.
Graag zien we u om 20.00 uur in
dorpshuis t Schienvat.
Gerda Onnes
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Lente!
Dit jaar hebben we er gelukkig niet zo lang op hoeven wachten, maar daar
is het dan, het voorjaar. De eerste mooie dagen hebben we dan ook al
weer gehad. De Helleborus, de krokussen en de eerste narcissen bloeien
al. En ja, lammetjes zijn ook al weer gezien.
Na even lekker in de tuin te hebben
gezeten, genietend van de zon,
kijk je vervolgens eens even om je
heen. En dan zie je opeens dat de
slakken de aanval hebben ingezet
op de tulpen. Dat het onkruid harder groeit dan al die prachtige
voorjaarsbollen. En dat het grasveldje meer weg heeft van een
maanlandschap!

Ja, de lente is prachtig, het betekent
dat er weer een hele hoop werk in
de tuin verricht moet worden, maar
o, wat is het toch heerlijk om daar
weer lekker mee bezig te kunnen
zijn!
Cindy Moorlag

Vrouwen van Nu

sluit seizoen af met de tuindokter
Woensdagavond 16 april komt de tuindokter naar Vita Nova in Middelstum voor de laatste bijeenkomst van Vrouwen van Nu, afd. Middelstum-Kantens e.o. van dit seizoen.
Dhr. J. v.d. Laan uit Slochteren is
twee seizoenen de tuindokter van
RTV Noord geweest, namens zijn
werkgever TerraNext uit Eelde.
TerraNext is een opleider in de
groene sector en doet aan volwas-

senen onderwijs. Naast deze informatie zal dhr. v.d. Laan proberen
om op al de gestelde tuinvragen
antwoord te geven.
Aanvang van deze avond is 20.00
uur.

Dank je wel
Opbrengst muzieksessie op 22 februari jl. in t Schienvat t.b.v. KIKA
(kinderkankervrij) was 1100,00. Wij willen alle sponsoren, P.A.
jongens, muzikanten, zangers, en vrijwilligers hartelijk bedanken voor
hun inzet. Deze dag is voor herhaling vatbaar!
Marten, Theo en Rita
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Ons werd gevraagd een stukje te
schrijven over ons bedrijf en dat
doen we uiteraard graag.
Op 6 november vorig jaar zijn wij
gestart met een nieuw bedrijf: 'Het
KadoCafe', gelegen aan het dorpsplein in Winsum. Het concept is een
combinatie van detailhandel en
horeca. Je kunt bij ons terecht voor
een uniek kado in elke willekeurige
prijsklasse en dit doen onder het
genot van een van onze koffie/theespecialiteiten of een lekker glaasje
wijn en bijbehorende lekkernijen.
'Het KadoCafe' is een vervolg op
ons vorige bedrijf, Coffee & Tasty,
dat wij in de zomer van 2012 hebben verkocht.
Na de verkoop van Coffee & Tasty
hebben wij, na een welverdiende
vakantie, van een 'sabbatical year'
genoten en zijn ons gedurende deze
periode rustig gaan oriënteren naar
een nieuwe passende uitdaging.
Deze vonden wij aan het dorpsplein
in Winsum. Ons oog viel op een
pand dat, ondanks de zeer gunstige
ligging, al geruime tijd in de verkoop stond en gedurende deze periode sporadisch als tijdelijk dorpshuis werd gebruikt.
Na overleg met de gemeente
Winsum werd ons voor deze locatie een drank- en horecavergunning verstrekt, als ook een terrasvergunning. Deze voorwaarden
waren voor ons een vereiste om tot
eventuele koop van het pand over te
gaan. Na een grondige verbouwing
van vijf maanden zijn de deuren
afgelopen november open gegaan.

Zoals gezegd is 'Het KadoCafe' een
combinatie van een kadowinkel en
schenkerij. Veel unieke food gerelateerde kadootjes en betaalbare
woonaccessoires.
Het assortiment bestaat o.a. uit 100
soorten losse thee, zes unieke koffiemelanges, ruim assortiment
handgemaakte bonbons van Yann
uit Winsum, diverse chocoladeproducten, betaalbare kwaliteitswijnen, olijven, tapenades en andere wisselende huisgemaakte
foodspecialiteiten. Hiernaast uiteraard ook veel complete kadopakketten en woonaccessoires.
In onze schenkerij serveren wij
vele koffie/theespecialiteiten, huisgemaakte taarten, muffins en plaatgebak. Verder zijn er diverse high-

tea arrangementen mogelijk. Gedurende de zomermaanden voeren
we ook een uitgebreide lunchkaart
en tapasspecialiteiten op ons terras aan de voor- en achterzijde van
het pand. Het terras aan de achterzijde is deels buitenwinkel met
betaalbare accessoires voor in de
tuin en onlangs zijn we een samenwerking aangegaan met een lokale
bloemenwinkel.
Bijzonder trots zijn we op de recente introductie van onze allernieuwste aanwinst: een bonbon met de
naam 'De Droom van Winsum'. In
samenwerking met onze bonbonmaker uit Winsum hebben wij een
bonbon ontwikkeld die is voortgekomen uit onze best verkochte thee
van de afgelopen jaren. De bonbon
is op basis van zwarte thee, vanille,

kruidnagel, amandel en rozenblaadjes. Een bonbon die je geproefd
moet hebben en uitsluitend en alleen bij ons verkrijgbaar is!!! Kortom, kom eens langs als je in de
buurt bent en laat je door ons bedrijf
dan aangenaam verrassen.
Marion en Roy Fernhout
(Pastorieweg Kantens)
Het KadoCafé
Regnerus Praediniusstraat 3
9951 CA Winsum
Openingstijden:
dinsdag t/m donderdag
09.30 - 18.00 uur
vrijdag 09.30 - 21.00 uur
zaterdag 09.30 - 17.00 uur

Met en
voor elkaar!
De Vervoersdienst van de Vrouwenraad is nu al weer acht jaar
actief en ieder jaar maken weer
meer mensen gebruik van deze
service. Voor slechts 0,25 per
km halen en brengen de vrijwilligers u, waar u voor medische doeleinden ook maar naar toe moet.
Ook de Kleine Klusjesdienst verricht regelmatig hand- en spandiensten in en om het huis.

Zij vragen hiervoor 5,00 per uur.
De vrijwilligers doneren dit bedrag op hun verzoek aan een goed
doel voor de jeugd in ons dorp.
Vorig jaar was dat de Speelweek
en dit jaar kon de organisatie van
het Sinterklaasfeest verblijd worden met maar liefst 120,00.
Mocht u van één van beide diensten gebruik willen maken, dan
vindt u de telefoonnummers achter in t Lougnijs.

FIETSCLUB
We proberen het nog maar weer.
In 2013 was er niet veel animo. We
hopen dat er dit jaar meer mensen
mee willen fietsen met onderweg
een gezellige koffiestop.
We starten op woensdag 14 mei.
Noteert u de datum alvast even?

Heeft u nog oud ijzer of andere
metalen zoals oude accu's en
u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. Wever T 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijsbaanvereniging van Kantens.
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EUROPA KINDERHULP zoekt
ouders voor ruim twee weken
in de zomervakantie
U kunt heel veel betekenen voor:
een kind dat alleen nog maar van vakantie heeft kunnen dromen;
een kind dat alleen problemen in zijn leven heeft gekend;
een kind dat altijd te veel is, of in de weg loopt;
een kind dat gewend is te vluchten als er drank in zicht komt;
een kind dat niet meer huilt na een paar klappen;
een kind dat uit een kindertehuis of uit een gebroken gezin komt;
een kind dat ze kwetsbaar noemen door zijn ervaringen;
een kind dat dag in dag uit, na school nog op de kleintjes moet passen,
omdat er geen papa is en mama de hele dag moet werken.
Wat in uw ogen gewoon is voor een
kind, kan voor een kind van Europa
Kinderhulp bijzonder zijn. Dat zij
mogen ervaren dat er ruimte is om
te spelen en kind te zijn, dat er
aandacht voor ze is en waar tijd
voor ze wordt vrijgemaakt. Het lijkt
zo gewoon, maar voor deze kinderen is dit heel bijzonder want dit
hebben zij misschien nog nooit
mogen ervaren. Deze kinderen zijn
het meest gebaat bij liefde, aandacht, rust en regelmaat. Een dagje
uit, boodschappen doen, een leuke
wandeling maken, drie maal daags
een maaltijd die voor hen wordt
verzorgd, 's avonds voor het naar
bed gaan nog even gezellig bij elkaar zitten, in bad gaan of onder de
douche. Samen naar het zwembad,
al zullen de meeste kinderen niet
kunnen zwemmen. Alleen al het
idee dat ze naar het zwembad gaan
en in het water kunnen spelen, met
of zonder zwembandjes, is voor de
meeste kinderen al een feest.

St. Europa kinderhulp wil deze kinderen kennis laten maken met een
' andere' wereld.
Het probleem is echter: er zijn nooit
genoeg vakantie ouders.
Ouders die over voldoende begrip,
geduld, maar vooral liefde beschikken om een kind voor ruim twee
weken tijdens de zomervakantie in
huis te nemen. Bent u een ouder of
gezin die een kinderdroom waar
kan maken, meldt u zich dan aan.
Er staat geen vergoeding tegenover, maar het geluk dat u een kind
bezorgt is onbetaalbaar.
In onze provincie komen kinderen
uit Rotterdam e.o., Belgisch Vlaanderen, Duitsland en Frankrijk.
Voor aanmelden en inlichtingen kunt
u contact opnemen met Anneke
van der Ploeg T 0594-614299 of 0657281248, ook kunt u kijken op de
site www.europakinderhulp.nl,daar
staan ook de data van de kinderreizen.

Mosterdsoep

Nationaal fonds kinderhulp
Bijna 400.000 kinderen in ons land groeien op in armoede. Voor hen zijn
'vanzelfsprekende dingen', zoals vakantie, sporten of pakjesavond vaak
niet weggelegd. Nog los van de problemen waar ze thuis mee te maken
krijgen, voelen ze zich ook op school vaak buitengesloten. Als klasgenoten vertellen over hun verjaardagcadeaus of een dagje uit, kunnen zij
niet meepraten. Ze durven soms niet eens meer te dromen van een leuke
opleiding of een mooie carrière.

Wat mout der in: (veur 4 man)
n Haalf onze botter, goud n haalf onze bloum, ain en n kwart moatje
room, n kan vleesnat, twij eetlepels Grunneger mosterd.
Hou mout je t doun:
Loat de botter smelten, mor mok t nait zo hait dat t gaait verkleuren.
Dou de bloum derbie in en reur mit n holten lepel (gain waaibomenholt), de boudel deurmekoar.
Zet de roux * op n klaain pitje en loat hom tien menuten goar worren.
Verwaarm t vleesnat, gait dij bie de roux * en reur d haile boudel glad.
Loat boudel tien menuten koken, aalmedeur reuren blieven.
Hoal de soep deur n zeeve en dou de mosterd derbie.
Net veur t opdainen dou je de room derbie.
Loat de soep nou nait meer koken.
Veur de smoak ken je der oetbakken spekkies en praai biedoun.
* Loat joe nait van de wieze brengen deur dij Franse noam zeg mor
gewoon ‘roe’ tegen dizze saus-verdikker. n Roux is mokt van twij zowat
gelieke dailen bloum en vet en wordt bie hailwat resepten broekt. As ie
zomor wat bloum deur joen soep of saus doun zollen den wordt t algaauw n kloetenboudel.
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Kinderhulp vindt dat elk kind een
beetje gewoon geluk verdient en
zich moet kunnen ontwikkelen. Ook
als je opgroeit in een tehuis of
financieel beperkt (pleeg)gezin. Armoede mag geen spelbreker zijn!
Daarom ondersteunt Kinderhulp
kinderen met minder kansen met
hele praktische zaken, zoals een
computer om huiswerk te maken,
een weekje kamperen in de zomer
of een fiets om naar school te gaan.
Om al deze kinderen te kunnen
helpen, is veel geld nodig. Daarom
wordt in de week van 13 t/m 19 april

de jaarlijkse collecte van Kinderhulp gehouden. We hopen op uw
gulle gift!

Wilt u helpen collecteren? Neem
dan (voor Kantens, Stitswerd en
Rottum) contact op met Trijnie
Ammeraal, T 557365
E trijnie.ammeraal@hotmail.com

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden sinds ik uit Kantens vertrok.
Er is ook een hoop gebeurd in al die jaren.
Ik ben geboren en getogen in Rottum aan de Usquerderweg 23. In die
tijd was mijn leven al gericht op
Kantens met voetbal, school, kerk
en clubjes. Op mijn 16e zijn we
verhuisd naar de Bredeweg in Kantens. Op de fiets gingen we met een
hele groep naar de Groene School
in Winsum. Altijd tegenwind natuurlijk... Wat was ik later blij met
mijn scooter… Hierna ging ik naar
de mts in de stad, waarna ik twee
jaar gewerkt heb in Warfhuizen bij
een timmerfabriek. Ik wilde graag
wat zien van de wereld dus ben ik
met mijn vriendin een half jaar gaan
backpacken in Australië en NieuwZeeland. Ik kan me nog herinneren
dat we werk zochten en een uitzendbureau binnenliepen. De dame
achter de balie had wel werk voor
ons op een station (mega boerderij). Was niet zo ver rijden zei ze.
Tien uur verder waren we op de
plek van bestemming. Het station
was zo groot als de provincie
Utrecht. Hierna barstte de reiskoorts echt los en zijn we nog naar
o.a. Thailand, China, Maleisië en
Indonesië geweest.
Ik ben in Nijmegen de studie 'ergotherapie'
gaan doen. Ergotherapie is een

paramedisch beroep dat erop gericht is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren
in hun eigen omgeving. Met tips,
advies, training en eventueel hulpmiddelen zorg ik ervoor dat mijn
cliënten de activiteiten in het dagelijks leven (ADL) weer zonder beperking uit kunnen voeren. Het gaat
dan om hele praktische dingen.
Bijvoorbeeld iemand die een beroerte heeft gehad en halfzijdig verlamd is toch weer leren koken of
zichzelf aankleden. Tja, ga maar
eens een eitje bakken met één
hand. Valt toch tegen in de praktijk…
Ik ben gaan werken in Zelhem (Achterhoek) en Beneden Leeuwen
(Tiel). In november 2012 zijn we
weer richting het noorden gegaan
en na eerst gehuurd te hebben in
Tolbert hebben we vorig jaar juni
een huis gekocht in Leek. Ik heb
mijn eigen praktijk (Ergotherapie
Groningen) opgezet en ben gevestigd in het gezondheidscentrum
Hoendiep.
Hartelijke groeten,

Rolf van Dijk
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Jermaine
De bidon belandde met een boogje op het asfalt, stuiterde een paar keer
en rolde uiteindelijk in het gras langs de weg, vlak buiten het dorp. Even
daarvoor was er een groepje wielrensters voorbijgeraasd. Het was al de
derde keer dat ze langskwamen. De eerste keer was de groep veel groter.
De groepjes werden daarna kleiner, met een grotere groep op respectabele afstand, het zogenaamde peloton. Daarachter enkele eenlingen, die
stuk voor stuk vermoeid en ongelukkig keken. Dat waren de kanslozen.
Sommigen van hen belandden in de bezemwagen.
Ik pakte de bidon op. Altijd handig voor
sportieve activiteiten. 'Jermaine' stond er
met viltstift opgeschreven.
Enkele dorpsgenoten en ik bleven wachten
tot ze de vierde keer langs zouden komen. Ze
moesten vanuit Uithuizen vier rondes van
ongeveer 30 kilometer afleggen. Voor de
gelegenheid waren er ook verkeersregelaars, die auto's, trekkers en ander verkeer
naar de kant verwezen, zodra er een fietsster
in zicht kwam.
Daar kwamen ze weer. Zou Jermaine er bij
zitten? Zat ze nu in de eerste of in de tweede
groep? Ik wist het niet.
Ik nam de bidon mee naar huis. Ik had zitten kijken naar de Energiewacht
Tour. De naamgever komt af en toe mijn cv-ketel controleren. Een tour
voor professionele vrouwen. Dat was april vorig jaar.
De bidon stond enkele maanden ongebruikt in de keukenkast. Iedere keer
als ik hem zag las ik 'Jermaine'. Ik werd steeds nieuwsgieriger. De naam
bleef in mijn hoofd gonzen. Ik droomde van Jermaine. Zou je Sjermène
op z'n Frans zeggen of op z'n Engels Djermeen? Wie is zij? Hoe ziet zij er
uit? Op internet bleek de deelnemerslijst van april vorig jaar nog te
bestaan. Met de zoekfunctie was er maar één 'Jermaine', dat kon niet
missen. 'Jermaine Post' heette ze. En waarschijnlijk heet ze nu nog zo.
Ze was 75e geworden in de tour van vorig jaar. Viel me een beetje tegen.
Meer gegevens gezocht. Jermaine is geboren in 1992. Ze was 20 jaar toen
ze vorig jaar haar bidon achterliet, want ze was nog niet jarig geweest.
Geboren in Oegstgeest. Net als Jan Wolkers, maar dan 67 jaar later. Ze
woont er nog. Ze fietst voor 'Parkhotel Valkenburg'. Een eind uit de buurt
voor haar. 'Lengte: 1.67 m. Specialiteit: allrounder met goede sprint en
klimmer. Doel: ik fiets al twaalf jaar, maar vind het nog steeds super leuk.
Ik wil me graag verder ontwikkelen en in teamverband meewerken in de
koersen van onze ploeg.' Allemaal te lezen op de website van het
Parkhotel. Een foto erbij. Een schone met lange blonde haren. Ik wist het
nu zeker. 'Ik ben je nieuwe fan', zei ik tegen de foto. Ik keek vertederd van
de foto naar de bidon. Dus daaruit heeft zíj gedronken!
Op 13 april 2003 heeft ze als 10-jarige, jeugd categorie 3, het Fok van
Heerden jeugdtoernooi gewonnen. Geen idee wie Fok was of is, maar ik
probeerde me een klein blond meisje op een klein racefietsje voor te
stellen. En hoe ze na afloop trots de bovenste tree van het podium beklom,
toegejuicht door haar ouders.
Na deze eerste overwinning heeft ze nog meer gewonnen in
andere categorieën. Nu zit ze bij de Elite Women. Hier heeft
ze nog geen overwinningen. Misschien is ze knecht (hoe
zou dat bij vrouwen heten?) en mag ze de beteren helpen.
Ze is nog jong. Ze komt er wel. Helemaal nu ik fan ben.
Binnenkort, 12 april, komt de tour weer door ons dorp.
Ik zal er staan. De Stitswerderwierde moet voor haar
geen probleem zijn. Zou ze weer meedoen? Ik maak
een spandoek met 'Hup Jermaine'.
Als ze dat zo snel kan lezen zal ze zich wel afvragen,
wat voor idioot daar stond.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
10

Verlichting bij de bushalte,
voor een veilig gevoel
Het is donker en je wacht totdat de bus of een regiotaxi je komt halen.
Een onprettig gevoel. Dat was de situatie voor een aantal inwoners dat
gebruik maakt van de regiotaxi en/of de bus. Leden van de Klankbordgroep Regiotaxi Noord Groningen hadden aangegeven dat zij zich soms
onveilig voelen. Dit was voor het Bestuurlijk Overleg collectief personenvervoer Noord-Groningen aanleiding om op zoek te gaan naar een
goedkope en effectieve oplossing om verlichting aan te brengen bij een
aantal van deze bushaltes.
'Veiligheid vinden we belangrijk en
verlichting draagt bij aan een veilig
gevoel. Daarom hebben we gezocht naar een oplossing om het
onveilige gevoel bij de gebruikers
van de bus en/of de regiotaxi weg te
nemen', aldus Harald Bouman,
wethouder gemeente Eemsmond
en tevens voorzitter van het Bestuurlijk Overleg collectief personenvervoer Noord-Groningen.
SAMENWERKING COLLECTIEF
PERSONENVERVOER
NOORD-GRONINGEN
'Dit hebben we samen met zeven
omliggende gemeentes gerealiseerd', gaat Harald Bouman verder. Het gaat om de gemeentes
Delfzijl, Appingedam, Loppersum,
Bedum, Winsum, De Marne en Ten
Boer. Ook zijn het OV-bureau Groningen Drenthe en de provincie bij
dit project betrokken.' Gezamenlijk
vormen zij het Bestuurlijk Overleg
collectief personenvervoer NoordGroningen en besluiten zij o.a. over
de uitvoering van projecten gericht
op de doorontwikkeling van het
personenvervoer in dit gebied. Het
gaat om de kwaliteit van vervoer,

het voortbestaan van het openbaar
vervoer in de regio en natuurlijk de
integratie van de doelgroepen
(Wmo, nu nog AWBZ, en leerlingenvervoer).
OPENING
Maandag 17 maart werdt bij de
halte aan de Tuinbouwweg in Uithuizermeeden de eerste solar-lamp
bevestigd. Deze springt aan zodra
er iemand komt aanlopen. 'Mensen
hoeven dus niet langer in het donker te wachten', besluit Harald Bouman.
VERLICHTING OP MEERDERE
PLEKKEN
Na het plaatsen van de solar-verlichting aan de Tuinbouwweg wordt
er ook in de andere dorpen solarverlichting geplaatst. Hiervoor is
een aantal bushaltes geselecteerd.
Het komende half jaar wordt bekeken of de lampen functioneren en
vervolgens wordt het mogelijk in
de markt gezet in de rest van Nederland. De solar-verlichting is in opdracht van de samenwerkende
gemeentes ontwikkeld door het
Groninger bedrijf Alrik V.O.F.

Groot succes!
Zaterdag 22 maart heeft de Stichting Rottumer Kerkhof een NL-doet
Kerkhofopknapdag georganiseerd en het was super leuk! Er waren 33
mensen, van jong tot oud, ze hebben meegewerkt aan van alles en nog
wat.
Op het kerkhof is een mooie rode
treurbeuk geplant en er zijn bloeiende bloembolletjes gepoot, gedoneerd door Annemarie Ridder (All
Seasons), die ook bij ons in het dorp
woont. Verder zijn er nog witte gebroken hartjes gezet…, maar die
moeten nog in bloei komen.
Bij het grijs (de grafmonumenten e.d.) zijn er
hekken schoongemaakt
en geverfd. Er is beletterd, onkruid is tussen
de stenen verwijderd en
er zijn schelpen tussen
en langs de graven gestrooid om
het maaien te vereenvoudigen.

Er zijn taarten, quiches
en flammenkuche gebakken voor de harde werkers en er was koffie en
koek. Een lekkere lunch
met sandwiches, verse
Groninger mosterdsoep,
een goed aangeklede borrel met
soft-jazz van onze dorpsbewoner
Ruud Hofman en zijn vriend maakten het evenement compleet.
Het was, ondanks de buien af en
toe, een zonnige mooie dag en weer
bleek voor het kerkhof: vele handen
maken licht werk….
Anneke Moreel
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Van Dou en Nou op t Hogelaand (2)
VAN BOER EN KNECHT, VRAAUW EN MAAID.
WEL NOG MEER OP PLOATS TOUHILLEN

Stel die veur
Stel die veur
gain kovvie wezen zol,
gain kovvie
en gain kroantjespot,
Grunnen was meschain
gain Grunnen meer,
gezelleghaid was vot.
Stel die veur
gain 'olle wieven' wezen zol,
gain olle wieven
of aander kouk?
Grunnen was meschain
gain Grunnen meer
moar n vergeten houk.
Stel die veur
gain Martini wezen zol,
gain Martini
en gain Stad,
Grunnen was meschain
gain Grunnen west
moar hail gewoon n gat.
Stel die veur
gain Grunnen wezen zol,
gain Grunnen,
loug of laid,
Holland was meschain
gain Holland meer
want …eerdgas was der nait!
Daan van Vliet
Oet: Hailgewoon

GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings te schrieven,
zoaans:
riemkes, stukjes, recept, etc.
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Boden woonden op ploats tot aan traauwen tou. Din mozzen zai vaste
aarbaider worren. Mainste boeren haren stoef bie t haim ain of meer
hoezen veur t vaste volk. Noast heur weekloon haren zai vrij wonen en
emoluminten, dij wat ekstroa opsmeten. Paardie wazzen laiver lös
aarbaider, zai gingen bie kobbel. Sund om en bie 1875 trok kobbelboas
mit zien volk van kerels en vraauwlu van ain boer noar aner. Dat
verdainde beder, mor bie winterdaag was ter voak niks te doun en ook
niks te verdainen. Bie zummerdaag was der aait groot verlet om volk.
Lutje nerendounden en ambtslu kwammen der bie ien oogsttied en oet
Zudelk Westerketaaier, Vraize Wolden en ook oet Emslaand en Westfoalen kwammen hannekemaaiers dis kaant oet. Eerst noar gruinboeren
te gras maaien en hooien en din noar baauwboeren om te helpen t koren
aan kaant te kriegen. Zai wazzen bie boer op kost en slaipen ien t hooi.
DROKKE EN SLAPPE TIEDEN
Behaalven ien hooierstied was ter
op n gruinploats t haile joar deur om
en bie gelieke veul waark. Op n
baauwploats was dat aans en hou
meer boeren overgingen op wizzelbaauw, hou meer baauwlaand der
kwam. Sumtieds was ter zo drok
dat aal dij aarms en bainen haar der
bie hoald wer, mor doar tussendeur
en benoam bie winterdaag was ter
te min waark. Lözze aarbaiders
zaten din thoes en konnen niks
verdainen.
BEDER TIEDEN
Rond 1750 kwam der n ìnd aan
landbaauwkrises dij honnerd joar
duurd haar. Oetvoer noar Ingelaand
kwam op glee. Laand was betuun,
allinneg as ter n nije poller iendiekt
wer, kwam der wat bie. Mesienen
wazzen der nog nait, behaalven
peerdemeulen en dörsblok. Om aan
gruiende vroag te voldoun, haar
boer ainks mor ain meugelkhaid:
der meer waark op doun. Dat gebeurde, tussen 1770 en 1860 kwam
der op Hogelandster ploatsen drij
moal zoveul volk aan t waark. Ien
perzinten betaikent dat n grui
van 25 noar 40 van aal dij destieds n affeer haren. Rond 1875
was aarbaidsmaart vol en
dou krises van 1878 begunde gavven boeren ontslag aan volk dat zai missen konnen. Boer ging
over op wizzelbaauw. t
Laand lag n poar joar
gruin mit n bult kloaver
der ien, dat brocht humus en stikstof aan
en din kon hai der
n joar of wat op
baauwen. Zo
bleef t laand
goud in stoat
zunner ekstroa
staalmis.

BOERENWELVOART
Dou boeren goud geld beurden veur
wat t bedrief opbrocht, gingen priezen veur brood en stoet en aner eten
omhoog. Boden haren kost tou en
vernamen dat nait, mor aner aarbaaiders aal. Lonen gingen wel
omhoog, mor onnerschaaid tussen
wat boer en aarbaaider verdainde
wer nuver wat groder. Boeren mouken tied veur dieverdoatsie, werren lid van t leesgezelschop, van t
Nut en van t Genootschop van Nieverhaid. Ien 1795 is macht van
landoadel broken, paardie boeren
wazzen maans genogt om wat over
te nemen van wat zai lösloaten
mozzen ien beheer van kerk, wodderschop, rechtsproak en poletiek.
Betoafse Reveluutsie brocht n Hogelandster boer as volksvertegenwoordeger ien Den Hoag. Zai
kwammen ook ien bestuur van
gemainte en pervinzie.
Loater meer.
Aldert B. Ritzema

Nijntje
n Tiedje leden wazzen wie ien Middelsom bie Marja ien winkel. Bie t
òfreken zagen wie n Nijntjebouk
van Dick Bruna op teunbaank liggen. t Was gain gewone Nijntje,
mor n Grunneger Nijntje. Gaauw
eefkes der ien snuustern. Dat was
ja guteg.
en oma pluus en opa pluus
dij stonden veur heur hoes
ze zwaaiden nog n laange tied
dag nijn, dou groutnis thoes
Jan Sleumer het t boukje omtoald.
Hai wol wel meer doun, mor t is bie
ain bleven. Loat der nou ien dij
zulfde week n stuk ien kraant stoan
over Dick Bruna. Ien De Buitenplaats, dat biezundere museum
noast kerk ien Eelde, was n tentoonstellen opend van Bruna zien
waark. Hai is ondertussen 86 joar
en kon zulf nait meer noar Eelde
komen.
Bruna komt oet n oetgeversfemilie,
denk aan de Brunawinkels. Mor hai
wol laiver noar Peries om kunstenoar te worden.
Wel kin de Nijntjebouken nait? De
boukjes binnen ien haile wereld
bekend. t Liekt alpmoal zo makkelk, even zoon knientje taiken.
Mor dij ainvoud, dij kunst van t
wegloaten, doar binnen wel honderd stappen aan veuròf goan.
Nait allenneg deur Nijntje is Bruna
bekend worden. Om de zakboukjes
(pockets) aan de man te brengen
het e vrouger veul omsloagen moakt veur de Bruine Beertjes-reeks.
Ie herinnern joe meschain de boukjes van Havank en Simenon.
Drij thema's stoan ien t museum
centroal:
Wij hebben een orkest ( muziek )
Nijntje op school ( onderwijs )
Nijntje in het museum ( kunst )
Mocht ie der mit joen kiender hèn
willen, den kinnen ie tot 15 juni ien
Eelde terecht.
'Dick Bruna in Eelde'
Hoofdweg 76
Open: dinsdag t/m zondag
van 11.00 tot 17.00 uur.
Anje van der Hoek

Kerkdiensten
DORPSKERK ROTTUM
Alle diensten zijn in het dorpshuis
van Rottum.

Zondag 30 maart
19.00 uur ds. H. Poot
Zondag 13 april
19.00 uur ds. J. den Admirant
Zondag 27 april
19.00 uur ds. F. Stalman
______________________________________________
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 30 maart
09.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 6 april
09.30 uur ds. P.A. Slager
vijfde dienst gemeenteproject
samen koffiedrinken bij de PKN
16.00 uur ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
Zondag 13 april
09.30 uur ds. W. Wierenga, Midlaren, zesde dienst gemeenteproject
14.30 uur ds. T. Groenveld, Roodeschool
Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag
19.30 uur H.B. Hofsink
leesdienst
Zondag 20 april, Pasen
09.30 uur ds. L.G. Boonstra, Slochteren
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 27 april
09.30 uur ds. P.A. Slager
14.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
Zondag 4 mei
09.30 uur O. Spriensma
leesdienst
14.30 uur H.B. Hofsink
leesdienst
____________________________________________

Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag
19.30 uur dienst
viering Heilig Avondmaal
Zondag 20 april, 1ste paasdag
09.30 uur dienst
14.30 uur leesdienst
Maandag 21 april, 2de paasdag
09.30 uur paaszangdienst
Zondag 27 april
09.30 uur leesdienst
19.30 uur ds. M. Bergsma
regionale jeugddienst
____________________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 30 maart
9.30 uur ds. B. Diemer Bedum
gezamenlijke dienst in Gereformeerde Kerk Onderdendam
na afloop koffie/thee
Zondag 6 april
10.00 uur drs. J.W. Bassie, Groningen
Zondag 13 april
10.00 uur da. N.C. Meihuizen
Dienst in Stitswerd
gezamenlijke dienst met Gereformeerde Kerk Onderdendam
koffie/thee in t Dorpshuis
Donderdag 17 april
19.30 uur ds. G.J. Roest en mw.
J.C. Prins-Pestoor
viering Heilig Avondmaal
Witte Donderdag
Vrijdag 18 april
19.30 uur
Goede Vrijdag in het koor
Zaterdag 19 april
19.30 uur
paaswake in het koor
Zondag 20 april
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
paasgezinsdienst m.m.v. kinderkoor uit Winsum
Zondag 27 april
10.00 uur ds. E.J. Struif, Oosterwolde, gezamenlijke dienst met Gereformeerde Kerk Onderdendam

KERKDIENSTEN CHRISTELIJK
GEREFORMEERDEKERK KANTENS
(Wijzigingen voorbehouden)
Zondag 30 maart
09.30 uur - ds. G. Bijkerk
14.30 uur - ds. G. Bijkerk
Zondag 6 april
09.30 uur leesdienst
19.00 uur ds. S.P. Roosendaal
opendeurdienst
Zondag 13 april
09.30 uur ds. J. van Dijken
14.30 uur ds. J. van Dijken

Heeft u nog oud ijzer of andere
metalen zoals oude accu's en
u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. Wever T 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijsbaanvereniging van Kantens.
13

Agenda
Rottum
Geopend
vrijdag van 17.00 - 19.00 uur
(ook afhaal)
zaterdag 17.00 - 20.00 uur
In salon 'Leutje Lanteern ' kunt u
ook iedere vrijdag en zaterdag
aanschuiven bij de stamtafel in de
kleine huiskamer!
Weekend menu's
4 en 5 april
Mexicaanse wraps met bonen/
maïs en salsasaus
11 en 12 april
Lasagne met sla
18 en 19 april
Spaghetti met sla
25 en 26 april
Stoofpotje uit het oosten met rijst
Weekendmenu v.a. .....

5,25

Diverse menu's
Soep v.d. dag ............... 2,00
Toetje v.d. dag ............. 1,75
Spareribschotel ............. 7,25
Zalmschotel .................. 7,25
Karbonade .................... 6,25
Schnitzel ...................... 7,25
Shoarmaschotel ........... 6,25
Visfilet ........................... 5,25
Macaroni ...................... 5,25
Bami ............................. 5,25
Gevulde tortilla's
(met gehakt/groente en salade)
..................................... 5,25
Pannenkoek
Naturel .......................... 2,00
Kaas/spek ..................... 2,75
Maaltijd pannenkoek
(gevuld met groente en vlees) ..
..................................... 5,25
Schotels worden geserveerd met
gebakken aardappels of frites/salade of groente v/d dag. Menu's
ook voor afhaal.
Ook uw adres voor frites, snacks
en Max patat v.a. .........
1,25

Tot ziens bij Jeanet & Rita

Vanwege herstelwerkzaamheden,
ten gevolge van de aardbevingen,
is er geen expositie in de kerk van
Rottum.
Zaterdag 29 maart
Dorpshuis Rottum
20.00 uur
toneeluitvoering Kloosterspeulers
________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis
Koor Pavane
Zaterdag 19 april
Dorpshuis
20.00 uur
Italiaanse filmavond
Entree 4,00 (inclusief één consumptie)
____________________________________________

Kantens
OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur
Dinsdag 1 april
t Schienvat
11.00 12.00 uur
inloopochtend voor jeugd en gezin
(0 t/m 18 jaar)
Woensdag 2 april
t Schienvat
14.00 - 17.00 uur
Vrouwen van Nu
cursus
20.00 uur
vertelcafé
Donderdag 3 april
t Schienvat
10.00 - 17.00 uur
schilderworkshop (bij voldoende
deelname)
Maandag 7 april
t Schienvat
20.00 uur
VDK overleg
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Maandag 14 april
t Schienvat
10.00 uur
vervoersdienst
Dinsdag 15 april
t Schienvat
20.00 uur
ledenvergadering uitvaartvereniging
20.00 uur
fotoclub (o.l.v. J.P Kapteijn)
Zaterdag 19 april
t Schienvat
10.00 uur
vrouwenloop en lifestyledag
Zaterdag 26 april Koningsdag
Dinsdag 29 april
t Schienvat
19.00 21.30 uur
workshop/lezing Paard en Spirit
kosten 15,50 (bij meerdere aanmeldingen korting)
zie elders in dit blad
Woensdag 30 april
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub
Vaste activiteiten t Schienvat
Dinsdag
09.30 - 11.30 uur
Volksdansen
19.30 - 21.30 uur
Volleybal
20.00 - 22.00 uur
Tai Chi
Woensdag
Body Shape
19.30 - 20.30 uur
Handwerkclub (één keer per twee
weken)
Donderdag
V.a. 19.30 uur
Damclub
Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
20.00 - 23.00 uur
Biljartclub
Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers
___________________________________

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

HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 ( 0,10 p.min)
__________________________________________________
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.
WEEKENDDIENSTEN 2012
29 en 30 maart
C.H. de Lange
Leens - T 0595 571427
5 en 6 april
Tandartspraktijk Fledderus & Commies
Winsum - T 0595 441545
12 en 13 april
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 572818
18, 19 en 20 april
Tandartspraktijk De Vlijt
Bedum - T 050 3015462
21 en 22 april
Tandartspraktijk F.H. Bennink
Ten Boer - T 050 3022720
23 en 24 april
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 431716
25 en 26 april
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 572818
27 en 28 april
H. Meursing
Middelstum - T 0595 552292
29 en 30 april
J.F. Perdok
Baflo - T 0595 422723
__________________________________________________
PSYCHOTHERAPIE EN
SUPERVISIE:
Mw. drs. J.R. Boelema. Praktijk:
Groensingel 38 te Middelstum.
Voor het maken van afspraken van
ma. t/m vr. van 08.00 - 08.15 uur.
T 06-51255926
__________________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084 / M 06-14611173
_____________________________________________________________________________________________
MAATSCHAPPELIJK WERK MJD:
www.mjd.nl/eemsmond. Inloopspreekuren in Uithuizen en Warffum - T 0595 - 437555
__________________________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
T 0595-551084 / M 06-14611173
__________________________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
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Stille Week Vespers en Pasen
Mirjam Bouchier
Agenda
in de Antoniuskerk
exposeert in de
ledenvoorgaande jaren organiseert de Werkgroep Stille Week een
vergadering
Piloersemaborg Evenals
serie Vespers in het koor van de Antoniuskerk in de week voorafgaand
aan Pasen.
Uitvaartvereniging
Bij de Piloersemaborg of Hamsterborg in Den Ham, achter
Vanaf maandag 18 april, telkens
Kantens e.o
Saaxum in het Humsterland,
om 19.30 uur wordt er een sobere Op paasmorgen tenslotte komt de
is een mooie expositieruimte
gemaakt op de zolder boven
de paardenschuur. Hier heeft
Mirjam Bouchier een overzichtstentoonstelling. Er zijn
raku-gestookte beelden, de
nieuwste bootjes, huizen, huisjes, fluten en bloemen.
De expositiedagen zijn:
3, 4, 10, 11, 17 en 18 mei
van 13.00 - 17.00 uur.

Piloersemaborg
Sietse Veldstraweg 25
9833 TA Den Ham

viering gehouden waarin teksten
van het lijdensevangelie centraal
staan. Er wordt gezongen en er is
ruimte voor stilte. De Vespers duren ongeveer een half uur.
Op de zaterdagavond voor Pasen
wordt een paaswake gehouden,
waarin het licht wordt ontstoken en doorgegeven.
In de vroege kerk was de
paasnacht de belangrijkste nacht waarin de
doorbraak van het opstandingslicht werd
gevierd en waar gelovigen zich lieten dopen.

protestantse gemeente samen in
Salem voor een feestelijk paasontbijt, aanvang 09.00 uur en vervolgens wordt om 10.00 uur de paasdienst in de Antoniuskerk gevierd,
m.m.v. een kinderkoor uit Winsum.
Iedereen is van harte welkom!

15 april 2014 om 20.00 uur
in t Schienvat te Kantens
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen ledenvergadering van 16 april 2013
Jaarverslag 2013
Financieel verslag 2013
Verslag kascommissie
Bestuursverkiezing:
Aftredend dhr. J. van der
Laan, herkiesbaar.
Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden tot
19.30 uur bij het bestuur
Rondvraag
Sluiting

U bent van harte welkom
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Foto van de maand
Het was zonnig en gezellig op 19 maart in Kantens. t Schienvat was even het centrum voor de inwoners van
onze dorpen, met een paarden show, diverdoatie markt en een stemlokaal. En dat deden de meeste inwoners
ook, ze stemden lokaal. Voor de éne partij was het een feestdag en de andere likte zijn wonden. Op 22 mei mogen
we kiezen voor Europa.
Fred Reiffers
_________________________________________________________________________________________
Op zaterdag 19 april in Roakeldaishal Warffum

Gratis naar Het Grote U2 Festival in Warffum
In the name of love, Where the streets have no name, Sunday bloody sunday, One, I will follow, Elevation en
vele, vele andere. De Ierse superband U2 staat al dertig jaar aan de absolute top. Bono, The Edge en hun maten
hebben al meer dan tien jaar een Nederlandse equivalent die niet onderdoet voor het origineel: U2NL. Deze
band is de hoofdact van Het Grote U2 Festival op zaterdag 19 april in de Roakeldaishal in Warffum. Kaarten
voor dit feest zijn gratis te bestellen.
Tijdens Het Grote U2 Festival geeft U2NL een prachtig overzicht van 34 jaar U2
op één avond met alle hits
en alle klassiekers. Onder
het motto 'In The Name of
Love' biedt deze band bezoekers aan hun concerten de ultieme U2 ervaring.
Deze in 2003 opgerichte
band is in elf jaar tijd uitgegroeid tot Nederlands meest succesvolle U2-band. Op indrukwekkende wijze brengen de bandleden
met elk concert weer een ode aan
hun Ierse helden. U2NL voerde zijn
show inmiddels op op een indrukwekkend aantal podia, in onder meer
België, Luxemburg, Zwitserland,
Duitsland, Finland en natuurlijk Nederland. Zo trad de band in 2006 op
voorafgaand aan de kwartfinale van
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het WK voetbal in Keulen. Ook doen
ze al enkele jaren hun theatertour
door geheel Nederland en al zes
jaar lang zijn ze jaarlijks de hoofdact van Het Grote U2 Muziekfeest
dat jaarlijks plaatsvindt op de eerste zaterdag van november in het
Drentse Exloo. Het Grote U2 Festival begint om 20.00 uur en duurt tot
1.00 uur. De Roakeldaishal in Warffum is open vanaf 19.00 uur.

GRATIS KAARTEN VIA
DE MAIL AANVRAGEN
Iedereen kan gratis naar
Het Grote U2 Festival, dat
plaatsvindt in de Roakeldaishal aan de Oostervalge 52a/53 in Warffum.
Kaarten moeten wel vooraf worden aangevraagd.
Kaarten zijn per twee stuks
te bestellen door een email met de tekst 'Ja, ik wil heel
graag twee gratis kaarten voor Het
Grote U2 Festival in Warffum' en
naam, adres, postcode en woonplaats te sturen naar
har@regiomagazine.nl. Wie dit
doet, krijgt per post twee gratis
toegangskaarten toegestuurd.
Alle informatie is te vinden op
www.u2festival.nl.
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