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Advendo brengt middeleeuwen
tot leven in Kantens
In het laatste weekend van januari heeft toneelvereniging Advendo drie fantastische voorstellingen gegeven
in dorpshuis t Schienvat in Kantens, waar het podium dit jaar was omgetoverd tot de binnenplaats van een
schitterend middeleeuws kasteel. Grote complimenten voor de decorbouwers Gerben Lenstra, Jacob Wever
en Marten Miske.

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

Het blijspel 'Help… de jonkvrouw
moet een man!' was voor het negende jaar op rij geschreven door
Frouwke Doornbos en muzikaal
bewerkt door Willem Jan Knot. De
combinatie van het schitterend
decor, prachtige kostuums van
operettevereniging ADO in Eelde,
een verrassend verhaal met bijpassende muziek en het enthousiaste spel van de 11 talentvolle
spelers zorgden ervoor dat het een
fantastisch schouwspel was om
naar te kijken. De middeleeuwen
kwamen daadwerkelijk tot leven in
het humoristische verhaal met actuele grappen en bizarre wendingen, waarin veel knipogen verwerkt
waren naar het heden en bekende
verhalen en typetjes. Jordan Timmermans zorgde er voor dat de

nodige licht- en geluidseffecten
precies op de goede momenten
kwamen. De grime was in de deskundige handen van Trees Vriezema en Henny Homan.
Het stuk gaat over de knappe, maar
verwende jonkvrouw Hadewig (Ilona Wever), de enige dochter van de
sullige koning met scheve kroon,
Anton de derde van Bourgondië
(Jacob Wever) en zijn vrouw Jacoba (Frouwke Doornbos). De moeder van Anton, barones van
Bourgondië (Gees Knot) vindt het
hoog tijd worden dat Hadewig gekoppeld wordt aan een welvarende
man, zodat de familie weer voldoende geld om handen heeft. Als
Hadewig dit hoort, wordt ze erg
boos en regelt ze via haar moeder

dat ze nog drie wensen voor haar
toekomstige man mag inbrengen.
Haar ideale huwelijkskandidaat
moet ook avontuurlijk, romantisch
en sterk zijn.
Lees verder op pagina 2
De huis aan huis collecte
voor de dodenherdenking
op 4 mei
en voor de feestelijkheden
op 5 mei
wordt gehouden
in de week van
23 t/m 28 februari
De opbrengst
van de collecte wordt
in maart bekend gemaakt
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De altijd rijmende en toeterende
minstreel (Henk van Dijk) doet een
'Boer zoekt vrouw oproep' waarop
alle ridders uit de omgeving kunnen reageren en zo begint de zoektocht naar de welvarende, avontuurlijke, romantische en sterke
(ware) liefde voor Hadewig.
Vier ridders komen door de strenge
selectieronde: de enge, kreupele,
welvarende markies van Sinderen
(Gerad Werkman), de sterke en
zwijgzame ridder op een denkbeeldig paard Floris van Henegouwen
(Tijn Caspers), de avontuurlijke
opschepper Robbin van Gullik (Marten Miske) en de romantische en
mysterieuze Willem Telfort (Boukje Miske). Als de enge tovenaar van
het kasteel (Willem Jan Knot), die in
de waterput woont, zich er tegenaan gaat bemoeien en alle ridders
van de nodige rare magische adviezen voorziet om de ware liefde
van Hadewig te worden, blijkt dat
het zoeken naar de ware moeilijker
is dan gedacht.
De behulpzame dienstmeid Marie
Kokstoof (Miranda Blaauwwiekel)
en haar stoere dochter Anna (Boukje Miske) zien alles met lede ogen
aan en proberen Hadewig aan alle
kanten te helpen om haar ware
Liefde te vinden. Ook de tovenaar
doet de nodige duiten in het zakje
om Hadewig te helpen met het
magische zwaard van King Arthur,
zijn idiote toverspreuken en rijmpoeder waar je behoorlijk aller-
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gisch voor kunt zijn. Als het liefdeselixer van de barones dan opeens
in verkeerde handen valt, Jacoba
als een blok valt voor één van de
ridders, de mysterieuze Willem
Telfort toch op komt dagen, markies van Sinderen snode plannen
heeft en Marie één van de kandidaten als de plaatselijke schobbejak
herkent, is de chaos compleet.
In het zeer verrassende einde van
het stuk, waar de bekende appel
van het hoofd van Jacoba moet
worden geschoten, zijn er maar
liefst vier nieuwe liefdes opgebloeid, is de koning er zonder zijn
scheve kroon vandoor en zwaait de
tovenaar vanaf dat moment de scepter op het kasteel… of zwaait hij
nou met zijn toverstokje? Salmee
Dalmee Hatsikidee… dat was het
avondje van Advendo… Tabééééééé!
Het massaal toegestroomde publiek was razend enthousiast en
beloonde de spelers bij elke voorstelling met een staande ovatie en
een lang applaus. Advendo heeft
maar weer eens bewezen dat ze tot
grootse dingen in staat is met haar
spelersgroep vol jonge talenten en
oud gedienden. In Kantens en omgeving kijkt men nu alweer reikhalzend uit naar het laatste weekend in
2016, waarin de toneelvereniging
weer met een eigen verrassende
productie op de planken zal staan.
Toneelvereniging Advendo

Redactioneel
Beste lezers. Vorige maand hebt u weer onze mooie krant kunnen lezen.
Op de voorpagina stond een mooi verslag van de toneelvoorstelling die
Theater te Water heeft gegeven in Stitswerd. Helaas zijn we vergeten te
vermelden dat het stuk is geschreven door Antrude Oudman uit Stitswerd,
de foto's zijn gemaakt door de mensen van Theater te Water en niet
onbelangrijk: de gemeente Eemsmond heeft een subsidie van 300,00
gegeven, waardoor dit geweldige stuk mogelijk is geworden.
Onze excuses hiervoor.
Wimjan Rietdijk
eindredacteur
_____________________________________________________________________

Wie o wie komt ons team versterken
Beste mensen, het gaat goed met de peuterspeelzaal Poppedijn. Zó goed,
dat er zelfs weer een wachtlijst is! Elke dinsdag- en vrijdagmorgen wordt
er vrolijk op los gespeeld, gezongen en geknutseld. Met 16 peuters is dat
een drukte van belang. Daarom zijn wij op zoek naar versterking!
Wie o wie komt ons team op de dinsdagochtenden versterken? We zijn
op zoek naar een vrijwilliger/-ster die ons wekelijks wil helpen met
spelen, zingen, knutselen, troosten, hand- en spandiensten.
Iets voor u? Loop gerust even binnen op de dinsdag- of
vrijdagmorgen rond 11.45 uur, voor meer informatie.
Graag tot ziens!
Peuterspeelzaal Poppedijn
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27 FEBRUARI:

Benefietconcert
t.b.v. Team Sunrise
Alweer een maand voorbij, het gaat ineens wel heel hard lijkt het. We
hebben net een geslaagde Valentijnsactie achter de rug en we richten
ons nu op HET benefietconcert dat voor 'ons' georganiseerd wordt. Zo
voelt dat namelijk wel, voor 'ons'. En 'ons' verandert ook steeds, waren
dat eerst Herman en Harriët, daarna werd het 'ons' van Team Sunrise.
En sinds kort is 'ons' uitgebreid met twee nieuwe teamleden: Iris, 15 jaar,
woont in Friesland en dichterbij huis is het Pol Wijnberg uit Stitswerd.
Ook zij had zich aangemeld om te gaan fietsen voor 'Opgeven is geen
optie'/KWF/Alpe d'HuZes. Via Fred Reiffers kwamen wij met elkaar in
contact en het 'klikte' en zo hebben we Pol opgenomen in 'ons' Team. En
niet alleen het verdriet/gemis, de wil om er iets tegen te doen en het
fietsen maakten dat wij ons met elkaar verbonden voelden. 'Wadd'nroes',
de band waar Pol in zingt, wil ook komen spelen op het benefietconcert.
Wat natuurlijk super is!! Hadden 'Too Loud for Betsy' uit Kantens,
'Tweaky Tones', 'Hassle' en de 'BBQ-band', zich al aangemeld, dan geeft
de muziek van 'Wadd'nroes' weer een heel ander geluid. En dat maakt het
zo mooi op 'ons' benefietconcert. Wij zijn allemaal zo verschillend en dat
wordt deze avond ook. Zo verschillend, maar toch met hetzelfde doel.
Voor een ieder is er wel een muziekstijl die hij of zij kan waarderen.
Zelf vind ik het heel erg leuk dat de
HHC-schoolband uit Uithuizen komt
spelen. Wat begon als een grappige
opmerking op Facebook werd zo
serieus opgepakt en er werd zo
gretig op ingespeeld door andere
bandleden dat een afspraak en kennismaking gauw gemaakt waren.
En hun komst is een feit. Sinds
januari zijn ze elke donderdagmiddag na schooltijd aan het repeteren
met hun docent, dhr. v.d. Berg. Ik
heb daar zo'n bewondering voor: ze
weten heel goed waar wij van Team
Sunrise mee bezig zijn en wat onze
beweegredenen zijn om ons zo druk
te maken. En dan willen ze komen
spelen, met hun muziek mij troosten en dan gaan ze ervoor. Ze hebben nog nooit op een groot podium
gestaan en ze doen het!! Ze durven
het!! Niet voor zichzelf, maar voor
het KWF, tegen de kanker!
YEAH, opgeven is geen optie!!
Maar waar de HHC-band nog aan
het begin van zijn carrière staat is
een andere band al heel wat ervarener en vind ik het ook super dat zij
komen. Mijn zus was vroeger bevriend met hen en ik keek toen zo
tegen hen op. Als ze aan het optreden waren, dan durfden ze door die
microfoon te roepen van 'everybody happy?!' en dan riep iedereen
terug:'yeah!'. En op het podium hadden ze lol en gekkigheid en iedereen vond het geweldig en het werd
altijd een groot feest als de Music
Boys waren geweest. En nu komen
die Music Boys op 'ons' benefietconcert spelen. 'Is Team Sunrise
happy?!'
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'YEAH!!'
Maar we mogen niet vergeten waarvoor we dit doen. Ik had het al
gezegd: voor 'Opgeven is geen optie'/KWF/Alpe d'HuZes. Daarvoor
zijn wij geld aan het inzamelen,
geld om genezing te kunnen vinden
tegen kanker, om onderzoek te
kunnen doen. Maar ook om mensen met kanker helpen hun situatie/hun lijden draaglijker te maken.
Soms nog een wens laten uitkomen, een laatste keer…
In t Schienvat zal de toegang gratis
zijn, maar er staat wel een melkbus
waar je je donatie in kunt doen.
Wadd'nroes is bezig de laatste hand
te leggen aan een cd, waarvan de
opbrengst voor de KWF is. Hopelijk
is deze op tijd klaar!
En we nemen onze polsbandjes
mee, die kun je ook kopen om ons
als team een extra zetje te geven
richting de Alpe.

1. Even voorstellen (naam, adres,
leeftijd):
Mijn naam is Marjolein Blauwiekel. Ik ben 36 jaar oud en woon met
mijn man Jelte en onze kindjes
Laure (3) en Jeroen (1) aan de
Stitswerderlaan in Kantens.

Wij verheugen ons op 27 februari.
Om 19.30 uur begint de eerste band
te spelen, zorg dus dat je er op tijd
bij bent, dan hoef je niets te missen.
'Everybody happy?!!'
Oproep aan alle verkeersregelaars
en mensen die interesse hebben
Op 11 april a.s. organiseren wij,
Herman en Harriët Wassink, een
loop- en wandelevenement van 5 of
10 km in Kantens. De opbrengst
van het inschrijfgeld is voor ons
doel 'Opgeven is geen optie'/Alpe
d'Huzes/KWF.
Om dit evenement te organiseren
hebben we de hulp nodig van ca. 12
verkeersregelaars. Wie wil ons

helpen? Sommige mensen in het
dorp hebben ooit een cursus gehad
om verkeersregelaar te mogen zijn.
Maar de regels zijn aangepast/veranderd. Men moet nu een 'cursus'
volgen op de computer, daarvoor
hebben wij een inlogcode gekregen.
Dus: wil je verkeersregelaar worden en kun je ons helpen op 11 april
's middags? Geef je dan zo snel
mogelijk bij ons op dan kunnen we
de cursus opstarten.
Vriendelijke groeten,
Herman (M 06-37402090) en
Harriët Wassink (T 434644)

Het bijzondere
en smaakvolle
Alp d'HuZesbrood
Tijdens de kerstmarkt in Loppersum hebben we 'hem' geïntroduceerd:
Het Alp d'HuZes-brood. Ook in het Valentijn-pakket zat dit broodje. Nu
wordt ons door veel mensen gevraagd of we nog eens het broodje willen
verkopen. We hebben de huisbakker van Team Sunrise wederom bereid
gevonden om nog één keer voor ons allemaal aan het bakken te gaan.
Tijdens de dag van de Provinciale Staten verkiezing, 18 maart, halen wij
het brood voor u naar Kantens. Mocht u nog belangstelling hebben voor
ons Alp d'HuZes-brood, dan kunt u deze bestellen vóór 9 maart a.s. bij
Herman en Harriët Wassink op telefoonnummer 06-37 65 04 09, via de
mail harrietwassink@hotmail.com of door onderstaand briefje in te
vullen en bij ons in de brievenbus te gooien op Kooistraat 20 te Kantens.
Als u komt stemmen in t Schienvat dan kunt u uw Alp d'HuZes-brood daar
afhalen, wij zijn aanwezig op de Dieverdoatiemarkt.

2. Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
Ik vind het erg leuk spelletjes te
doen: kaarten, bordspellen, dobbelen, ik ben er altijd voor te porren.
Eén keer per week bridge ik samen
met mijn vader op een club in
Winsum. We spelen daar al zo'n 15
jaar samen. Clubkampioen zullen
we nooit worden, maar het blijft een
geweldig spel.
3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Een donkerbruine boterham met
kaas. Simpel maar heerlijk!
4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Ik draag graag en vaak een jurk, al
zit thuis mijn joggingbroek ook wel
erg lekker hoor.
5. Waar krijg je de meeste energie
van?
Van vrienden, familie en op vakantie gaan. Het liefst in combinatie
met elkaar.
6. Naar welke radiozender(s) luister je het liefst en waarom?
Ik luister graag naar Q-music. Hun
muziek spreekt me aan, ik vind de
dj's over het algemeen leuk en van
hard meezingen met 'Het foute uur'
word ik altijd vrolijk.
7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Voor Laure en Jeroen zing ik altijd

het liedje 'Smile' van Charlie Chaplin
als ze moeten huilen. Een lief liedje
met een mooi motto. Dat is dus wel
bijzonder voor me.
8. Met welke BN-er zou je wel eens
willen dineren en waarom?
Met Jochem Myjer, dan weet ik
zeker dat het een enerverende
avond wordt.
9. Wat zou je doen met  1 miljoen?
Natellen!
10. Wat durf of doe je ECHT niet?
Ik zou nooit meedoen aan een reality-programma op televisie. Dat
lijkt me vreselijk om te doen en nog
erger om weer terug te zien.
11. Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
Ik heb nog wel een paar mooie
reizen op mijn verlanglijstje staan:
oud en nieuw vieren in New York,
een boottocht over Inle Lake in
Myanmar en de 'Big Five' spotten in
Afrika bijvoorbeeld.
12. Aan wie geef je de Pen door?
Ik geef de pen graag door aan Marieke Brenninkmeijer.

Alp d'HuZes-brood bestelbon
Uw naam : ................................................................................
Adres

: ................................................................................

Telefoon

: ................................................................................

U wilt

: ............................................ (aantal) broden bestellen
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Mijn naam is Marius Keizer en ik ben 58 jaar, geboren en opgegroeid in
Veendam waar ik ook mijn middelbare school heb afgerond. Daarna heb
ik de mts werktuigbouwkunde gedaan in Groningen.
Na vervulling van mijn militaire
dienstplicht als bataljons wapenhersteller in Seedorf, kon ik aan de
slag bij Ingenieursbureau Het Noorden in Groningen, als tekenaar. Het
tekenen ging destijds op een grote
tekentafel met beweegbare linialen, er werd een tekenvel van rijstpapier of polyester op gespannen
en je kon aan de slag. De tekening
werd vaak eerst opgezet in potlood
en wanneer het ontwerp een definitieve vorm kreeg werden de potloodlijnen met inktpennen van verschillende diktes overgetrokken.
Met deze tekening (ook wel calque
genoemd) kon je dan afdrukken
maken die dan vervolgens naar de
aannemer werden gestuurd voor
de uitvoering. Je werkte meestal in
een projectteam voor een bepaalde
opdracht van een opdrachtgever.
Zo'n projectteam werd geleid door
een groepsleider die de
constructeur(s) en tekenaar(s) aanstuurde. Het voordeel van een ingenieursbureau vind ik de afwisseling van de werkzaamheden, elk
bedrijf is weer heel anders en je
hebt te maken met verschillende
disciplines (vakgebieden) zoals
werktuigbouwkunde, elektrotechniek, meet- en regeltechniek, procestechniek en bouwkunde.
In die tijd heb ik vele opdrachten
uitgevoerd voor grote bedrijven
zoals Gasunie, NAM, Avebe en
Akzo. Toen ik dit een aantal jaren
had gedaan en wat meer ervaring
kreeg ben ik verder gaan leren en
heb ik mijn constructeursdiploma
gehaald. Een constructeur is geen
ingenieur, maar iemand die vaak in
multidisciplinaire teams werkt en
verantwoordelijk is voor het bedenken van technische oplossingen in installaties. De installaties
waar ik aan werk kunnen van de
meest uiteenlopende aard zijn en
dit is natuurlijk weer afhankelijk
van het bedrijf waarvoor je aan het
werk bent. Ik werk voornamelijk
aan installaties die vallen onder de
piping en apparatenbouw zoals
pompen, tanks, vaten, leidingwerk,
transportbanden, zeven, schudders, condensors, warmtewisselaars etc., maar ook staalconstructies, trappen en bordessen, ondersteuningsconstructies en fundaties
horen hierbij. Verder teken ik ook
procesflowschema's. Het werkge6

bied van een constructeur is dus
heel breed en dit is wat mij ook erg
aanspreekt in dit vak. Het oplossingsgericht denken in probleemstellingen en dat binnen de afgesproken tijd en prijs voor elkaar
krijgen maakt het werk interessant.
Gaandeweg werd ik steeds vaker
gedetacheerd naar de opdrachtgevers en gedurende deze detacheringen heb ik veel ervaring kunnen
opdoen, omdat je bij de opdrachtgevers veel dichter bij de praktijk
staat en dus ook de uitvoeringen
van de projecten, die je zelf hebt
getekend, kunt volgen en begeleiden.
Eind jaren tachtig deed de computer zijn intrede op de tekenkamers,
dit bracht een hele verandering met

zich mee voor wat betreft het tekenen en ontwerpen van installaties.
De tekentafel verdween en maakte
plaats voor CAD stations, CAD is
een afkorting van: computer aided
design, wat in het Nederlands: computer ondersteund ontwerpen betekent. Mijn werkplek werd een bureau met CAD station, digitaal tekenen in 2D (lees tekenen in het platte
vlak). Deze manier van tekenen
bracht enorm veel mogelijkheden
met zich mee die op een tekentafel
niet mogelijk zijn. Het vraagt om
een andere benadering van tekenen. Lijnen kunnen worden getekend in verschillende lagen die op
hun beurt weer in een andere kleur
of vorm kunnen worden weergegeven, door lagen aan of uit te zetten
kun je dus in hetzelfde tekeningenbestand verschillende onderdelen
van een installatie wel of niet laten
zien en/of plotten op papier.
Sinds een jaar of 15 teken ik nu
bijna alleen nog maar 3 dimensionaal, dit heeft veel voordelen t.o.v.
2 dimensionaal tekenen omdat je
nu niet alleen tekent in het 'platte
vlak', maar je voegt er een derde

dimensie aan toe, namelijk de diepte. De tekening wordt nu een 3D
model. Dit 3D model vormt eigenlijk de basis van je ontwerp, het is
bijvoorbeeld opgebouwd uit diverse onderdelen van een apparaat of
een complete installatie.
Het model geeft een veel realistischer beeld van wat er gebouwd
moet worden en mensen die moeite hebben met tekeningen lezen
zien nu in een oogopslag hoe iets
eruit komt te zien.
Er zijn programma's waarmee je
als het ware 'door het model heen
kunt lopen'. Je ziet dan ook direct
waar onderdelen met elkaar in conflict zijn of in de weg zitten. Door het
model 'door te snijden' en 'plat te
slaan', kun je aanzichten en doorsneden maken die je dan weer kunt
bematen. Ook kun je sterkteberekeningen laten uitvoeren op het
ontwerp dat je hebt gemaakt. Ik heb
door de jaren heen bij veel bedrijven in het hele land projecten gedaan, maar de laatste jaren werk ik
gelukkig wat dichter bij huis. Zo
werk ik momenteel al weer een
aantal jaren bij de suikerfabriek in
Hoogkerk, wat mij erg goed bevalt.
Deze suikerfabriek is een van de
twee suiker producerende fabrieken van ons land, de andere staat in
Dinteloord. Het zijn campagnebedrijven, waarbij in een bepaalde
periode suikerbieten worden verwerkt in een continu proces. Tijdens de intercampagne (de periode waarbij de fabriek stil staat)
worden alle installaties onderhouden en vinden de uitbreidingen en
vernieuwingen plaats.
Het is dus belangrijk dat al het
noodzakelijke onderhoud en de
verbouwingsprojecten omstreeks
juli/augustus zijn afgerond, want
begin september komen de eerste
suikerbieten van het land en moet
de fabriek weer draaien. Om een
indruk te krijgen van de hoeveelheden bieten die kunnen worden verwerkt moet je je voorstellen dat er
elke dag, dus 24 uur (behalve zondag), om de twee à drie minuten
een vrachtwagen met bieten komt
lossen. Voor het productieproces
is veel water nodig, 16% van een
suikerbiet bestaat uit winbare suiker en zo'n 77% bestaat uit water.
Het water dat in de bieten voorkomt, wordt gebruikt in het proces.
Er wordt dus geen oppervlakte- of
drinkwater gebruikt. Tijdens het
wassen van de bieten komt ook wat
suiker in het waswater terecht, in
de methaanreactoren wordt dit onvermijdelijke suikerverlies omgezet in biogas. Dit biogas wordt gebruikt als brandstof in de stoomketels en gasmotoren. De afgelopen

campagne is zeer goed verlopen
met weinig storingen en waarbij
een record aantal bieten is verwerkt. In totaal, dus de fabriek in
Dinteloord en Hoogkerk samen, is
er 1,2 miljoen ton suiker geproduceerd. Deze suiker wordt opgeslagen in grote silo's. Sinds 2011 is er
nu ook een biovergistingsinstallatie in bedrijf genomen (in Hoogkerk
en Dinteloord), waarmee tot op
heden samen zo'n 50 miljoen kuub
biogas uit bietenresten is gewonnen. Dit groene gas heeft dezelfde

kwaliteit als aardgas en is aangesloten op het bestaande aardgasnet. De laatste jaren is er veel
geïnvesteerd om de fabriek up-todate te maken voor de toekomst. Er
worden veel projecten uitgevoerd
op het gebied van productieverhoging, energiebesparing, milieu en
veiligheid.
Ik kan nog veel meer vertellen over
mijn werk of de Suikerunie, maar
laat het hier maar bij. Wie nog wat
wil weten kan het mij altijd vragen.

Buitenkasten voor AED's in Eemsmond
In Eemsmond hangen op strategische plaatsen AED's: automatische
externe defibrillatoren. Een AED is een draagbaar apparaat dat via
gesproken opdrachten helpt bij het reanimeren van mensen die een
hartfalen hebben. Om ervoor te zorgen dat in kleine dorpen en kernen een
AED altijd toegankelijk is, zijn ze op zeven plekken in een buitenkast
geplaatst, aan de gevels van dorpshuizen. Dit is gebeurd in de dorpen
Rottum, Roodeschool, Oosteinde, Oldenzijl, Zandeweer, Stitswerd en
Uithuizermeeden. Wethouder Sandra Herkströter plaatste de eerste AED
in Rottum: 'Zorgen doe je met elkaar en voor elkaar en met een AED kunnen
we elkaar zelf eerste hulp verlenen, totdat de professionele verzorgers
er zijn. Als het dorpshuis hier gesloten is, kunnen mensen de AED toch
gebruiken'.
De buitenkasten zijn verwarmd en beveiligd met een pincode. Als zich een
calamiteit voordoet, krijg je die pincode via 112. Bij de AED zitten papieren
instructies, maar het apparaat geeft ook gesproken opdrachten. Kijk voor
meer informatie ook op www.groningenhartveilig.nl.
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Verslag bezoek Oekraïne
Een aantal weken geleden zijn vijf mensen namens Stichting Project
Oekraïne naar Oekraïne gegaan om de verschillende projecten te
bezoeken, contacten te versterken en onze handen uit de mouwen te
steken. Op zaterdag 27 december zijn we vertrokken naar het dorp
Tivadar in Oekraïne. Hier zijn we praktisch bezig geweest door een klein
klusprojectje te doen in het kinderdagverblijf. Ook hebben we de
dokterspost bekeken. De renovatie hiervan is sinds de zomer alweer iets
verder gevorderd. Slechts een aantal kamers moet nog opgeknapt
worden. Daarnaast hebben we in een zigeunerkamp in de stad Beregszász een programma gedaan met ongeveer 80 kinderen, waarbij een
bijbelverhaal verteld werd, gezongen werd, gebeden werd en een knutselwerkje is gemaakt. Hier hebben we ook veel mutsen kunnen uitdelen
aan kinderen.

Wat nog de allermeeste indruk op
ons heeft gemaakt, waren de bezoeken aan de armen en een zigeunerhuisje. In het huisje, dat bestond
uit twee kamers, woonden vijf gezinnen, in totaal ongeveer 20 mensen. Ze zijn bezig geweest een extra
kamer te bouwen, maar door financiële en fysieke omstandigheden
is dit nog niet af. Als stichting gaan
we bespreken wat we voor hen
kunnen betekenen. Daarnaast
noemden we het bezoeken van de
armen. De gaarkeuken in Tivadar
verzorgt het eten voor deze mensen
en brengt dit zo'n drie keer in de
week rond bij ongeveer 60 mensen, een mooi initiatief. Aan de
gaarkeuken hebben we een gift van
 2.000,00 mogen overhandigen.
Samen met Imre, de broer van dominee János, hebben wij ongeveer
10 adressen bezocht. Vaak heeft
Imre een gesprek met de mensen.
Hij heeft het veel gehad over het
geloof dat door sommigen duidelijk
beleden werd en door anderen afgewezen werd. We hebben gezien
hoe afhankelijk mensen in Oekraïne zijn van elkaar, van familie en
van de kerk. Bovenal zijn zij - en
natuurlijk wij allemaal - afhankelijk
van een hemelse Vader, die Zijn
kinderen niet uit het oog verliest.
Het bezoeken van deze 10 adressen heeft ons dat toch wel weer

doen beseffen.
Al met al was het een mooie week
waarin we veel gezien hebben en
die veel indruk heeft gemaakt. Aan
het einde van de week in Oekraïne,
zijn we op vrijdag 2 januari vertrokken naar Roemenië. Hier werden
we door dominee Sándor ontvangen. Daarna hebben we een gezellige avond kunnen hebben met en
bij een ouder echtpaar uit de gemeente dat ons met veel warmte
heeft ontvangen. De volgende ochtend hebben we nog kunnen kijken
bij het gebouw bij de kerk dat nog in
aanbouw is en waaraan ook wij
afgelopen zomer hebben kunnen
meehelpen. Hiervan staan de muren er al, inclusief een bovenverdieping. Nu moet het dak er nog op.
Hierna zijn we weer richting Nederland vertrokken.
Via deze weg willen we u ook heel
hartelijk bedanken voor het breien,
haken en inzamelen van mutsen
voor de mensen in Oekraïne. De
mutsen zijn besteed aan de zigeunerkinderen met wie we een programma hebben gedaan. Daarnaast hebben we een aantal zakken
met mutsen aan verschillende
mensen gegeven die ze zouden
uitdelen in onder andere zigeunerkampen en kerken. Namens de
kinderen en vele andere mensen:
bedankt!
Op www.projectoekraine.nl zijn uitgebreidere verslagen en foto's te
vinden!
We blijven kleding, speelgoed,
meubels, hulpmiddelen e.d. inzamelen. Als u iets aan wilt bieden
kunt u contact opnemen via
projectoekraine@live.nl
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Ingaande 1 juli verdwijnt de bibliobus nu ook uit Kantens. Hoe werd de bus
in 1983 ontvangen? Dat lezen we in de Ommelander van 5 september 1983.

Feestelijk onthaal Bibliobus
In Kantens werd zaterdagmorgen de bibliobus feestelijk ingehaald. Na
een rondrit door het dorp, voorafgegaan door muziekkorps 'Boreas' uit
Usquert arriveerde men bij t Schienvat. Daar werden tot dusver de
uitleningen gedaan.
De genodigden hadden toen al een
diapresentatie gezien over 'Een
dagje bibliobus'.
Na de presentatie volgde een drietal sprekers. Burgemeester J. Kruize ging in op de historie van het
bibliotheekwezen en liet zich kritisch uit over de voorgenomen bezuinigingen op dit werk.
Na een rede van mw. Werkman,
rayondirectrice van de Groninger
bibliotheekcentrale, sprak dhr. A.
van der Hoek, voorzitter van de
plaatselijke bibliotheekcommissie,
zijn vreugde uit over de komst van
de bus. Hij bedankte de vrijwilligers, die de uitleningen in t Schienvat hadden verzorgd en bood de
dames Berghuis, Vinhuizen en Van
der Hoek, alsmede de heren De
Jong en Kuipers een cadeau aan.
Een aantal van hen zal doorgaan in
de bibliobus.
Burgemeester Kruize overhandigde mw. Postma-Kooi uit Kantens

het eerste boek uit de bibliobus. Zij
is het oudste vrouwelijke lid van de
wisselbibliotheek. Na mw. Postma werd nog veelvuldig gebruik
gemaakt van de uitleenmogelijkheid op de parkeerplaats bij t Schienvat.
Vanaf donderdag zal de bus een
plaats vinden op de hoek Bredeweg-Pastorieweg. De gemeenteraad moet donderdag die speciale
parkeerplaats voor de bus bekrachtigen. Er zal een parkeerbord geplaatst worden met als extra onderschrift: 'Geldt alleen do'.
Wanneer de bus ook Zandeweer,
Stitswerd en Rottum aan zal doen is
nog niet bekend, maar dhr. Van der
Hoek sprak de hoop uit dat dat begin
volgend jaar zal zijn.
Wordt vervolgd.
Anje van der Hoek

Vrouwen van Nu
MiddelstumKantens e.o.
Dieverdoatiemarkt
Tijdens Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen op 18 maart
is er weer een dieverdoatsiemarkt
in t Schienvat met vele stands
waaronder: Grunneger boukjes van
Nane v.d. Molen en Willy Westerdijk, sieraden, computers, Jarka
met haar info over massage, speciaal warmtebed, enz. enz. Ook zijn
er veel tweedehands en nieuwe
spulletjes te koop. Er is een kinderworkshop, gegeven door Diana
Koning en is de keuken voor menu's, ook afhaal, geopend.
Tijd: 14.00 18.00 uur en de toegang
is gratis.

Op woensdagmiddag 4 maart organiseert de afd. Middelstum-Kantens e.o. van Vrouwen van Nu een
theemiddag in t Schienvat te Kantens. Als spreekster is mw. P. Jensma-Nomden uit Kantens uitgenodigd. Ze zal de dames vertellen
over haar werk in de Van Mesdag
Kliniek te Groningen. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Aanvang 14.00 uur.
_______________________________

Voor in de agenda
Kaanster kermis 2015
Noteer alvast op de kalender of in je
agenda: de Kaanster kermis is dit
jaar van woensdag 27 t/m zaterdag 30 mei.

Voor de derde keer op Dorpenronde met Groninger Dorpen
Groninger Dorpen, provinciale koepel voor dorpsbelangen- en dorpshuisorganisaties, organiseert dit voorjaar een derde serie van dorpsbezoeken. Op deze avonden wordt dorpsbewoners wederom de gelegenheid
geboden om onderling én met de organisaties die betrokken zijn bij de
gaswinning en de aardbevingsproblematiek, op een laagdrempelige
manier ervaringen en informatie uit te wisselen.
De derde ronde is een vervolg op
eerdere Dorpenrondes die in het
najaar van 2013 en 2014 hebben
plaatsgevonden.

'NL doet' weer in Rottum
Ook dit jaar doet Rottum weer mee aan 'NL doet'. We gaan op het kerkhof
verder met schelpen rond de graven strooien en hebben graag hulp van
sterke mannen met een kruiwagen en een schop.
Andere klussen zijn: het tuinwerk,
opruimen, schoonmaken, beletteren en de hekken schoonmaken en
schilderen. Om 10.00 uur is het
dorpshuis open en is er koffie, thee
en taart en rond 10.30 uur gaan we
beginnen.
De lunch wordt verzorgd door Trees
Hofman en anderen. Als afsluiting
is er weer een borrel met muziek.

Zet alvast in je agenda: 21 maart
tweede kerkhof-opknap-dag!
We hopen dat je ook komt.
Stichting
Rottumer
Kerkhof

Wat in het programma vooral aan
bod zal komen is: recente ontwikkelingen en de diverse oplossingen die inmiddels geboden worden. Welke initiatieven zijn door
welke organisaties genomen? Wat
hebben dorpen en dorpsbewoners
daaraan? Kortom, wat leveren de
initiatieven op aan nieuwe perspectieven ten aanzien van de leefbaarheid in de provincie Groningen?

Veilig Wonen, waarmee individuele vragen over schadeafhandeling
besproken kunnen worden.
Dorpsbestuurders en -bewoners
zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!
De bijeenkomsten worden gehouden in Warffum, Garrelsweer, Holwierde, Froombosch en 't Zandt en
duren van 19.30 uur tot ca. 22.00 uur
(zaal telkens open om 19.00 uur).
Aanmelden is verplicht en kan via
www.groningerdorpen.nl.

Inhoudelijke bijdragen worden geleverd door: NAM, Centrum Veilig
Wonen en de Dialoogtafel. Verder
zullen aanwezig zijn: de Veiligheidsregio en enkele schade afhandelaars van de NAM en het Centrum
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Van Dou en Nou op t Hoogeland
PLOUG (Dail Vaaier)

Dag van de
Grunneger Toal
2015
Op 20 maart 2010 vond de eerste
Dag van de Grunneger toal plaats.
De speciale taaldag is inmiddels
een vast onderdeel van de taal- en
educatieprojecten van het Huis van
de Groninger Cultuur.
De dag vindt plaats in de Meertmoand Dialectmoand en is een samenwerkingsactiviteit van Het
Huis van de Groninger Cultuur met
het RHC Groninger Archieven, Biblionet Groningen, Bureau Groninger Taal en Cultuur (RUG) en Stichting t Grunneger Bouk. Het evenement vindt jaarlijks plaats tijdens
de Meertmoand Dialectmoand in
het gebouw van de Groninger Archieven. Tijdens de Dag kunnen
bezoekers kennismaken met een
veelzijdigheid en toenemende populariteit van de Groninger taal (onderwijs, toneel, muziek, cabaret,
literatuur, media etc.).
Dag van de Grunneger toal
zaterdag 21 maart 2015 van 11.00
- 16.00 uur
locatie: RHC Groninger Archieven
de toegang is gratis

HOU WER DER TEGENAAN KEKEN?
Aal joar was ter n grode tentoonstellen ien Pictura, ien 1923 allerdeegs
drij moal. Plougleden laiten heur waark ook volop zain boeten ons
pervincie. Dat ter ien Grunnen wat te doun was, bleef nait onbekìnd, doar
haren kranten en tiedschriften heur paart tou doan.
Nait elk, dij der over schreef, was
blied mit wat ter ien Grunnen aan
loop was. Aal dat nij was wer votdoalek nait mit open aarms opvongen. Sumtieds wer der slim aan
twieveld, of t wel goie kaant op
ging.Veur 1920 haren kranten voak
snaard van tentoonstellens van
Ploug, mor ien twinneger joaren
was der voak kretiek, lu wizzen nait
recht wat of zai der mit aan mozzen

en wat kaant of t op ging. Stoaregaan wer wat rusteger ien Ploug.
Schaarpste kaantjes gingen der wat
òf, schillers kwammen wat ien rusteger voarwodder. Elk haar ien dij
twinneger joaren aanleerd en ook
wel òfleerd en het zo zien aigen weg
vonnen, doar hai of zai mit verder
kon. Kunstenoars hemmen ien dij
tied meroakels veul tot stand brocht
en oetpebaaierd. Ien dis tied wort
doar mit groot respekt op weerom
keken.

Veurjoar

BLAAUWBÖRGJE
Ien Paddepoul, stoef bie Stad, as ie
te Mousstroat oetkwammen en bie

Adam Edens
Oet: Toal en Taiken

zoaans:
riemkes, stukjes, recept, etc.

Limerick
Onze minister van ekonomische zoaken:
Henk Kamp
Het nait veul licht ien zien lamp.
Hai gait mor deur mit boren,
Zunder de minsen en gebaauwen te spoaren.
Veur Grunn is hai n regelrechte ramp!
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PETRETTEN
Plougschillers hemmen n bult petretten moakt, zai hemmen nkanner op petret zet en kregen der
opdrachten tou.t Vaalt op, mit houveul gevuil dij petretten moakt binnen.
Loater meer
Aldert B.Ritzema

GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings te schrieven ,

Aldert B. Ritzema

diek aan t Raaidaip stonnen destieds twij ploatskes, doar ook theeschenkerij was. Dat was t stee doar
plougleden aibels geern weden
moggen, zai haren t der gezelleg
mit nkanner en der wer schier
waark moakt.

Toneelavond
Rottum
Op vrijdagavond 13 maart bent
u van harte welkom om te komen kijken naar het blijspel
'Opa apestaartje punt NL'.
Een toneelgroep uit Groningen
komt naar Rottum om ons deze
avond te vermaken met een
geweldig leuke voorstelling.
Onze eigen toneelvereniging,
de Kloosterspeulers, verzorgt
de verloting na de toneelvoorstelling. Inmiddels een (lekkere) traditie zijn de, van een
geheim recept, gehaktballen
die ook weer te krijgen zijn.
Vanaf 19.30 uur is het dorpshuis open. We hopen u allemaal te treffen op 13 maart.
Entree prijzen zijn:
Kinderen 2,00
Leden 3,00
Niet leden 5,00

t Wordt veurjoar, t gaait weer vrouger doagen,
snijproeksel zel ons nait meer ploagen,
Aal stroekerij dat schut aal gaauw
in t gruine klaid. En t sangenblaauw
mit wit van bluiende seringen
komt kleur en fleur in t leven bringen.
n Liesterpoar dee niks as stro aandroagen,
is nou bot bandeg bezeg in de baauw,
hai metselt deur, zai mout de spesie mingen.

Worstenverkoop actie groot succes
Ie vroagen joe meschain wel ais òf: 'Hou komt zai ale moanden weer aan
nije mènsken?' Ien t begun dou k der net mit aan loop was, was t makkelk,
keur genog, mor leste tied wordt t wel ais wat stoerder. Sums heb k n
gelukje, zoas mit Piet Zwaagman van t veurege Lougnijs.
Op n oavend stond ons kraandeloopster Petra ienainen op stoup
mit n braifke ien haand. 'Kiek', zee
ze, 'dizze man hil bie ons ien stroat
tou, k kwam mit hom aan proat en
k heb hom vot mor eefkes vroagd
veur 'Uitgevlogen''. Dat is t waark,
noam, adres, tillefoonnummer en
e-mailadres, ales stond op n pampierke.
k Kon Piet nait van vrouger, mor k
haar wel ais van plietsie Zwaagman en zien pazzipant Prak heurd.
Ien dij tied haren wie nog veul ontzag veur n plietsieman. Piet zien
zuster Aafke herinnerde k mie as
Zundagsschouljuffraauw.
Piet mor ais even bellen ien Ermelo. t Wer n hail genougelk proatje.
Aiglieks was hai n beetje aan d'olle
kaant veur 'Uitgevlogen', mor hai
wol geern mitdoun. k Heb hom ien
n mail oetstukt wat bedoulen was
en der n veurbeeld van n aander
biedoan.
Den heb ik mien waark ter aan doan
en is t òfwachten wat ter binnenkomt en of t op tied is.
t Is aaltied weer n verrazzen! Sums
is t n kort stukje, aandermoal laank.
k Bedank ze alpmoal veur de tied dij
ze der ien zet hemmen en as kraant
kloar is, stuurt Alette heur as dank
n kraant tou.
Mor zo makkelk as mit Piet gaait t
nait aaltied. t Scheelt dat k ien Kannes geboren bin en veul mènsken
kin. Snuustern ien t jubileumbouk

oet 2001 van Klinkenbörgschoul,
helpt wel ais. Mor Griffermeerde
schoulen hemmen nait zo'n bouk
en elk mout aan bod komen.
Den bel k olders op of ze heur
kiender vroagen willen om mit te
doun. Ien Röppen en Stivverd kin k
nait veul lu, mor den zöcht Hilma
Oudman wel ais wat oet.
Facebook en twittern is mie te veul
kopschraberij, mor van lu dij doar
wel mit aan gaang binnen, krieg k
ook sums noamen deur.
n Poar week leden stonden Alko en
Gerda Brands (vrouger oet Röppen) op veurblad van Woonkraant
van t Dagblad van t Noorden. Den
bel k dij op en vroag woar heur drij
zeuns wonen. Moekes waiten
mainstied wel wel van kiender n
stukje schrieven kin.
Kiender zwaarven overaal hèn,
sums noar t boetenlaand. Ale dailnemers binnen mie even laif, mor dij
verhoalen viend k voak biezunder.
Sums mout k wel ais laggen. Din
krieg k n mailtje en heb k t idee dat
ze denken dat k n jonge vraauw bin
en nait ien de goaten hemmen dat
k oller bin.
Mor t dut niks, as t n beetje lukken
wil, is t hail dankboar waark en as
der lezers binnen dij denken dat t
wat veur heur zeun of dochter is, din
hol k mie aanbevolen. k Heur geern
van joe!
Anje van der Hoek

De eerste dagen van het voorjaar
De eerste dagen van het voorjaar
weet ik nooit zo goed wat ik
op alles wat me overkomt heb te zeggen.
Wanneer de struiken met hun bladeren zich opstellen
tussen wat ik zie en wat ik hoor;
loop ik soms lang naar het juiste woord te zoeken.
Pas dagen later schiet het me te binnen
dat een bepaalde kreet
bij het zo rijke verenkleed van de kieviet hoort.
Gerrit Bakker
Uit: Ommekeer

In de week van 9 t/m 14 februari jl. zijn onze jeugdleden op pad geweest
met hun formulieren om te proberen zoveel mogelijk worsten te verkopen. Nou, dat is goed gelukt. We hebben met z'n allen ruim 259 pakketten
verkocht. We willen graag alle pupillen en hun ouders bedanken die deze
actie tot een groot succes gemaakt hebben.
De absolute worstenverkoop kampioen van 2015 is geworden Wout
Kijlstra, hij heeft maar liefst 33
pakketten verkocht. Wout mag een
nieuw trainingspak van KRC uitzoeken.

Dit jaar weer een
grote gezellige
bazaar
Zaterdag 7 maart 2015 organiseert
v.v. KRC van 18.30 - 22.00 uur weer
een ouderwets gezellige bazaar in

t Schienvat te Kantens. Het dorpshuis zal vol staan met spelletjes
zoals o.a. rad van avontuur, blik
gooien, schieten, trekbiljart, ring
gooien, 21-spel, enveloppenspel en
vele andere leuke spellen waarmee leuke prijzen zijn te winnen!
Uiteraard is de keuken/bar van t
Schienvat geopend voor een hapje
en drankje!
Kom ook zaterdag 7 maart 2015
naar de bazaar van v.v. KRC in t
Schienvat te Kantens voor veel
gezelligheid en hele leuke prijzen!
v.v. KRC

Theatergroep Raamwerk speelt
Antigone
'De stilte na de storm, de stilte die wij vrede noemen, is een wankel
gelijkspel'
In een niet nader gespecificeerd
land is een fragiele vrede uitgebroken. Koning Eteokles en zijn broer
Polyneikes, tweelingen, tegenstanders, hebben elkaar gedood in de
strijd om de troon. Kreon, oom van
de broers, is nu de troonopvolger.
Hij ziet een verscheurd volk. Om
duidelijk te maken dat hij nu de
leider is, kiest hij voor een harde
lijn: wie niet voor ons is, is tegen
ons. Hij laat Eteokles begraven en
vaardigt een wet uit die verbiedt de
verliezers waaronder Polyneikes te begraven op straffe van de dood.
Daarin vindt hij Antigone, zijn nicht
en zus van de twee broers, lijnrecht
tegenover zich. Zij wil niets te maken hebben met politiek en al helemaal niet met de wet van Kreon. Zij
zoekt steun bij Hemon, haar geliefde en zoon van Kreon. Ze wil dat hij
aan zijn vader toestemming vraagt
om haar broer Polyneikes te mogen begraven. Kiest Hemon de kant
van Antigone, of die van zijn vader
die hij bewondert?
Tekst: Jibbe Willems
Regie: Hanneke van der Molen

Bernleftheater
Usquerderweg 23
Helwerd/Rottum
Zaterdag 14 maart 20.30 uur,
entree 10,00.
Reserveren:
www.bernleftheater.nl onder contact of T 0595 425221

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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Spiegelbeeld
Van 1 tot 15 augustus 1964 was ik op vakantie met mijn ouders in Bergen
N-H. Ik was bijna 16 jaar. Mijn broers waren veel ouder en wilden niet
mee. We waren op de fiets. Vanaf Amsterdam ongeveer 45 km, goed te
doen. Temeer omdat ik een nieuwe fiets had, een Juncker met drie
versnellingen, bij
elkaar gespaard
met m'n krantenwijk.
In een rustige
straat, de Irenelaan 19, stond achter een twee-onder-een-kapwoning een bungalowtje. In een advertentie uit de
krant, die ik zelf
bezorgde, stond dat 'wegens teleurstelling' de bungalow nog twee weken
vrij was en zo kwamen we daar terecht. Last-minute zeggen we nu.
Van Bergen herinner ik me niet veel. Er stond een oude afgedankte
stoomlocomotief, Bello genaamd, op het dorpsplein. Bergen aan Zee was
vlak bij, daar konden we naar het strand. En natuurlijk fietsen in de duinen.
Met mijn nieuwe versnellingenfiets was ik zomaar duintje-op duintje-af.
Sneller dan mijn ouders, die meer traditionele fietsen hadden. Volgens
mijn plakboek hebben we nog gemidgetgolft. Aan de scoreformulieren
bleek ik niet gewonnen te hebben, dus dat zal ik wel verdrongen hebben.
Wat ik me heel goed kan herinneren is dat ik samen met mijn moeder een
avond op stap ben geweest. In het openluchttheater was een 'topsterrenfestival'. Dat mochten we niet missen. Mijn vader mocht dat kennelijk wel
missen, want hij ging niet mee. Misschien was het de prijs.

Een kaartje kostte f 3,00 per persoon. Behoorlijk duur voor die tijd.
Misschien hield hij niet van die muziek, achteraf begrijp ik dat. Aangekomen bij het theater stond er een bord. Wegens de weersomstandigheden was het topsterrenfestival verplaatst naar een sporthal. Het regende.
Topsterren dus. Ik ben ze allemaal vergeten, behalve een. Op een gegeven
moment kwam er een verlegen, onschuldig meisje, een paar jaar ouder
dan ik, op het podium. Ik had wel eens van haar gehoord. Ze zong, amper
19 jaar:

12

Spiegelbeeld vertel eens even
Ben ik heus zo oud als jij
Is het waar, ben ik al twintig
Is m'n tienertijd voorbij
Mijn moeder, 54 jaar vond het prachtig en ik was op slag tot over mijn oren
verliefd.
De verliefdheid ging voorbij. Andere muziek had mijn voorkeur.
In 1971 kwamen de vlinders terug. Ze speelde Marleen Spaargaren in de
serie 'De Kleine Waarheid'. Ik heb alle delen gezien. Iedere week dezelfde
tijd voor de buis. Opnemen en 'Uitzending Gemist' behoorden niet tot de
mogelijkheden. Ze leek nog steeds verlegen en onschuldig en ze was nog
steeds een paar jaar ouder.
Ik heb haar nog eenmaal toevallig 'live' gezien. Begin negentiger jaren op
Schiphol met haar man Søren Lerby, een bekende voetballer. Ze stonden
in de rij voor de Canarische Eilanden en wij ernaast voor de Algarve. Heel
gewoon. Geen vlinders meer.
Willeke Alberti is op 3 februari 70 geworden. Een nieuwsfeit, waar we op
tv niet omheen konden. Ze vierde dat in Theater Carré, in haar en mijn
geboortestad. Gelukkig ben ik een paar jaar jonger.
Even mijn verleden op Google getoetst:
Søren is voor Willeke voorbij. De woning in Bergen is er nog. Ik ontdekte
op 'Funda' dat hij onlangs van eigenaar gewisseld is. De vakantiebungalow staat er ook nog, maar zo te zien op de foto's, in gebruik als schuur.
Waarschijnlijk niet meer te verhuren. Wat wij toen luxe vonden heet nu
zeer eenvoudig.
Bello is weer in gebruik genomen. Hij rijdt op de museumspoorlijn Hoorn
Medenblik.
Waarschijnlijk zou Willeke, bij droog weer, de laatste oprisping van het
openluchttheater zijn geweest, want nog datzelfde jaar is op de tribunes
een kunstskibaan aangelegd.
Spiegels? Ik mijd ze.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 1 maart
09.30 leesdienst br. K. Plas
14.30 ds. G.O. Sander, Assen
Zondag 8 maart
09.30 ds. P.A. Slager, viering Heilig Avondmaal
14.30 ds. M. de Vries, Bedum
Woensdag 11 maart biddag
15.30 ds. P.A. Slager, gezamenlijke kinderdienst in Kantens
19.30 ds. P.A. Slager, gezamenlijke dienst in Middelstum
Zondag 15 maart
09.30 ds. A.A.J. de Boer, Ureterp
14.30 ds. G.O. Sander, Assen
Zondag 22 maart
09.30 ds. H.G. Gunnink, Ten Boer
14.30 ds. P.A. Slager
Zondag 29 maart
09.30 ds. P.A. Slager
16.30 ds. H. Wijnalda, Roodeschool
_______________________________
CHR. GEREF. KERK KANTENS
Zondag 1 maart
09.30 uur ds. J. Sijtsma
14.30 uur ds. J. Sijtsma
Zondag 8 maart
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Woensdag 11 maart biddag
19.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 15 maart
09.30 uur ds. A. A. L. Aalderink
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 22 maart
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. H. Fahner
Zondag 29 maart
09.30 uur ds. A. K. Wallet
14.30 uur ds. A. K. Wallet
_______________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 1 maart
11.00 uur - ds. M.H. Langenburg,
Middelstum
Zondag 8 maart
10.00 uur - drs. S.J. Prins
Zondag 15 maart
10.00 uur dhr. H.J. Dijkstra, Gasselternijveenschemond
Zondag 22 maart
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor,
koffie/thee in Salem
Zondag 29 maart
10.00 uur - drs. J.W. Bassie, Groningen
_______________________________
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 8 maart
19.00 uur ds. A.J. Fraanje
Zondag 22 maart
19.00 uur ds. F. Stalman
Zondag 29 maart
19.00 uur br. R. Schripsema
_________________________________________

Zoek een vrouw
voor Isaäk

Biddagdienst
Datum: Woensdag 11 maart
Tijd: 15.30 uur
Wie: Basisschoolkinderen
ouders en belangstellenden
Waar: Gkv Kantens
Pastorieweg 21 Kantens
Collecte: Open doors
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Weekenddiensten

GEOPEND:
Vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur
(ook voor afhalen)
Zaterdag van 17.00 tot 20.00 uur
of op afspraak v.a. 6 personen
Diverse Menu's
Soep v/d Dag .................  2,50
Zalmschotel ...................  7,50
Karbonade .....................  6,50
Schnitzel .......................  7,50
Shoarmaschotel ............  6,50
Visfilet ............................  5,50
Kippenwings .................  5,50
Macaroni .......................  5,50
Bami ..............................  5,50
Gevulde Tortilla's ...........  5,50
(met gehakt/groente +salade)
Poffert ............................  5,50
Toetje Leutje Lanteern ...  3,75
(Poffert met ijs, vruchten en slagroom) ...

Kleine sorbet ..................  1,75
Grote sorbet ...................  2,75
Schotels worden geserveerd met
Gebakken aardappelen of frites
en salade of groente van de dag
Vlees geserveerd met
gebakken ui/champignons/
paprika - extra ................  0,75
Menu's (ook voor de afhaal)
Buffetten (warm/koud)
evt. met BBQ v.a. .  12.50 p.p.
Lunch v.a ............  7,50 p.p.
Diner 4 gan. v.a ..  17,50 p.p.

WEEKEND MENU'S  5,50
Vrijdag 6 & zaterdag 7 maart
lasagne
Vrijdag 13 & zaterdag 14 maart
stamppot van het huis
Vrijdag 20 & zaterdag 21 maart
verrassingsmenu
Vrijdag 27 & zaterdag 28 maart
snert en roggebrood
Ook uw adres voor Frites (Max)
en snacks v.a.  1,25
U kunt bij ons ook terecht op
afspraak.
Ook voor uw Catering het adres!
Tot ziens bij Jeanet & Rita
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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.
28 februari en 1 maart
C.H. de Lange
Leens T 0595 571427
7 en 8 maart
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum T 0596 572818
14 en 15 maart
Tandartspraktijk Aan de Meeden
Winsum T 0595 442244
21 en 22 maart
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen T 0595 431716
28 en 29 maart
H. Meursing
Middelstum T 0595 552292
________________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T 050 - 3014260
________________________________________
PSYCHOTHERAPIE EN
LICHAAMSWERK
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Middelstum.
M 06 51255926
W binnenwerk-psychotherapie.nl
________________________________________
MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum - T 0595 437555
________________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
T 050 - 3140211
________________________________________
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613
________________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
T 0595 - 551084 M 06-14611173
________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084 M 06-14611173

Agenda
Rottum
Vrijdag 13 maart
Dorpshuis
20.00 uur
Toneel avond. Inloop v.a. 19.30
Zaterdag 14 maart
Bernleftheater
v.a. 20.30 uur
Raamwerk speelt Antigone
Zaterdag 21 maart
NL doet
hele dag met lunch en afsluitende
borrel
opgave op:
http://klussen.nldoet.nl/nldoet/
klus/?documentid=1775
Tot 21 maart
Kerk
10.00 - 17.00 uur
foto expositie Bo Scheeringa
gratis entree
________________________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
________________________________________________________

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

Dinsdag 3 maart
t Schienvat
11.00 - 12.00 uur
consultatiebureau
t Schienvat
19.30 uur
CSCW vergadering
Woensdag 4 maart
t Schienvat
v.a. 14.00 uur
theemiddag Vrouwen van Nu
Donderdag 5 maart
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schilderworkshop (o.l.v. Gerda
Onnes)
Zaterdag 7 maart
t Schienvat
v.a. 18.30 uur
bazar (KRC)
Dinsdag 10 maart
t Schienvat
20.00 uur
jaarvergadering Vlinthippers
Woensdag 11 maart
t Schienvat
10.00 uur
bijspijkercursus bridge
t Schienvat
20.00 uur
N.U.T.
Donderdag 12 maart
t Schienvat
19.30 uur
CSCW vergadering
Vrijdag 13 maart
t Schienvat
uitvaartvereniging vergadering

Vrijdag 27 februari
t Schienvat
19.30 uur
Benefiet Muziekavond voor Alpe
d'HuZes

Woensdag 18 maart
t Schienvat
07.30 - 21.00 uur
Provinciale Staten- en waterschapsverkiezing

Maandag 2 maart
t Schienvat
19.30 uur
inloop gemeentelijke herindeling
LET OP in de krant staat het anders

t Schienvat
14.00 18.00 uur
dieverdoatsiemarkt

Donderdag 19 maart
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schilderworkshop (o.l.v. Gerda
Onnes)
Vaste activiteiten t Schienvat
Dinsdag
9.30 - 12.00 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda Onnes)
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
13.30 - 16.00 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda Onnes)
20.00 - 21.30 uur
tai chi
Woensdag
13.30 - 16.00 uur
bridgecursus
18.45 - 19.15 uur
gymnastiek 55+ op muziek
entree 2,00
19.30 - 20.30 uur
bodyshape
Donderdag
20.00 - 22.30 uur
damclub
Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
salon Leutje Lanteern geopend
19.30 - 22.00 uur
toneelclub Toke
20.00 - 23.00 uur
biljartclub
Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
salon Leutje Lanteern geopend
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers

Nieuws van de
V.D.K.
Dierenparkje
Het bestuur is benaderd door de
beheerder van het dierenparkje,
Klazien Werkman. Klazien heeft
laten weten dat het dierenparkje
dringend een opknapbeurt nodig
heeft en ze heeft hierbij onze hulp
ingeroepen. Samen met bestuurslid John van de Rijdt zal er een
(financieel) plan gemaakt worden.
Na het verkrijgen van de benodigde
middelen hopen we vervolgens zo
spoedig mogelijk tot uitvoering over
te kunnen gaan, zodat het voor de
dieren binnenkort weer veilig en
goed vertoeven is in het parkje.
Jaarvergadering
De jaarvergadering van de VDK zal
plaatsvinden op 8 april aanstaande. In het volgende nummer van t
Lougnijs volgt meer informatie.

IVA
Op 6 februari werd in het dorpshuis van Stitswerd de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik door Pieter Knol (Vereniging Groninger Dorpen)
gegeven. In totaal 21 Stitswerders konden na afloop hun certificaat in
ontvangst nemen en zijn nu gecertificeerd barvrijwilliger. Ook twee
bestuursleden van de ijsvereniging in Kantens waren erbij en ontvingen
het certificaat.
Jantien

Bestuursleden gezocht
De vereniging is dringend op zoek
naar nieuwe bestuursleden die zich
willen inzetten voor het behoud van
de leefbaarheid in het dorp, het
bevorderen van het welzijn en het
behartigen van de belangen van de
inwoners. Wilt u ons hierbij ondersteunen? Neem dan contact op met:
Jolanda Stallaert ...... T 55 23 03
Geert Doornbos ........ T 55 72 50
John van de Rijdt ...... T 55 13 95
Erik Kuiper ..... M 06 21 21 66 67
dorpsbelangen@kantens.nl.
'Mit mekoar en veur mekoar.'
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Foto van de maand
Zaterdag 24 januari is Rottum voor de tweede keer Kern met Pit geworden, dit keer met het project 'Samen tot
het Einde'. De beloning van  1000,00 wordt verdeeld onder de drie stichtingen en de VDR.
Met een hele ploeg, samen met wethouder H. Sienot, waren we aanwezig in restaurant 'de Boerderij' bij de
Fraeylemaborg om de prijs in ontvangst te nemen. Wat een mooi rapport kregen wij!
Nadat alle winnende deelnemers de presentatie hadden gedaan werd 't Speulparadies uit Beerta uitgeroepen
als beste Kern met Pit 2014, met de aanleg van een grote speeltuin voor kinderen met een beperking. Zij gaan
door voor de landelijke titel 'Gouden Kern met Pit'.
Foto: Annet Eveleens
Tekst: Anneke Moreel
______________________________________________________________________________________________

Wereldverteldag 2015
Op 20 maart zijn verhalenvertellers in de hele wereld verbonden door één centraal thema. Voor 2015 is het
thema: 'Wensen'. Ieder jaar is er een World Storytelling Day en vieren vertellers uit de hele wereld de kunst
van het vertellen: het overdragen van verhalen in de mondelinge traditie.
HONDERDEN VERTELLERS
IN HEEL NEDERLAND
In de week van 20 maart worden er
in Nederland tientallen evenementen georganiseerd met vertelde
verhalen, voor zowel volwassenen
als kinderen.
Vertelcafé Kantens besteedt ook
aandacht aan deze Wereldverteldag door op vrijdagavond 20 maart
weer een vertelcafé te organiseren. Onze 'wens' is dat er vertellers
komen met verhalen, die aansluiten op het thema (maar andere
verhalen zijn natuurlijk ook van harte

Oud papier
woensdag 15 april
vanaf 18.00 uur

T 0595 551788
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welkom). Tevens is het mogelijk
om verhalen te beluisteren van
vertellers in de hele wereld via
internet. Wat zou het leuk zijn om op
zo'n grootse dag in ons kleine dorp
Kantens met elkaar verhalen te
vertellen, grote of kleine verhalen,
door beginnende of ervaren vertellers, je eigen (persoonlijke) verhaal, ergens gehoord, gelezen of
zelf geschreven....
Kortom: alle mensen die zich hierdoor aangesproken voelen of graag
zouden willen komen luisteren:
wees van harte welkom!

De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
________________________________________
Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
T 551924
E info@tlougnijs.nl
www.tlougnijs.nl
Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
NL25RABO 0342 2179 33
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost
22,50 per jaar (per 1-1-2014).
___________________________________________________

Datum: 20 maart - 20.00 uur
Locatie: t Schienvat
Entree:  5,00 (inclusief twee
consumpties)

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

Vertellers graag een week van te
voren aanmelden op
vertelfestival@kantens.nl

Redigeerwerk:
Paulien Ros - Rottum.

Wat is het vertelcafé ook alweer?
Een podium voor iedereen die graag
een verhaal vertelt of graag naar
een verhaal luistert!

Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens
Drukwerk:
Drukkerij Sikkema - Warffum
______________________________________
Afgelopen periode hebben we
het volgende mogen ontvangen:
H.K. v. D. ....................... 10,J.C. P. ............................ 10,C.S.C.W. ......................... 25,Gem. Eemsmond .......... 184,Hartelijk dank voor uw gaven.

