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

Eeuwige jeugd
Iedereen die dit verhaal leest is elk jaar een keer jarig. Het lijkt een ingetrapte deur. Als kind keek je er
wellicht naar uit. Verjaardag betekent dikwijls kadootjes en niet alledaagse lekkernijen. Ik kan mij nog best
herinneren hoe ik ernaar uit keek om 16 te worden. Dan mocht je op een brommer rijden (zonder een
certificaat of rijbewijs). Maar als je ouder wordt kun je het minder leuk gaan vinden. Zo trof ik jaren geleden
een voor mij onbekende man in een supermarkt die een heel verhaal begon te vertellen, over hoe vervelend
het wel niet was om jarig te zijn. Hij vond het allemaal veel te veel gedoe. Hij werd 40. Mijn reactie hierop
was dat er genoeg mensen zijn die deze leeftijd niet eens halen. Blijkens zijn reactie, had ik precies de juiste
snaar geraakt. Want zo had hij het nog niet bekeken. Maar het klopt natuurlijk wel dat je als kind alleen
maar hoeft te genieten want je ouders regelen het feestje wel. Als volwassene moet je het feestje meestal
zelf regelen. Het liefst vier je een verjaardag op de dag zelf. Al is het maar dat je gefeliciteerd wordt door
middel van telefoontjes en tegenwoordig via de moderne social media.

Maar hoe gaat het met mensen die
op een schrikkeldag, 29 februari,
geboren zijn. Om inzicht te krijgen
wanneer je dan je verjaardag viert,
ging ik naar mw. R. Stol-Appelo uit
Stitswerd.
Eén van de redactieleden wist dat
zij op deze bijzondere dag geboren
is en dus dit jaar écht jarig is. Dat
leek de redactie een mooie aanlei-
ding om daar eens aandacht aan te
besteden. Tijdens het interview

bleek dat er nog iemand, binnen
het verspreidingsgebied van t
Lougnijs, op deze datum is gebo-
ren, namelijk mw. G. Schouten-
Schouten uit Kantens.
Mw. Stol vertelde mij dat de da-
mes elkaar altijd ter gelegenheid
van hun verjaardag bellen.
Het kan natuurlijk gebeuren dat ze
niet  elk  jaar  op  dezelfde  datum
elkaar feliciteren, behalve op 29
februari.

Tijdens hun jeugd werd er wisse-
lend met dit feit omgegaan. Mw.
Stol  was  destijds  op  één  maart
jarig, want op de lagere school in
Overijssel, was de hoofdmeester
op 28 februari (echt) jarig. Het was
traditie om dan het schoolbord te
versieren. Normaal zou de versie-
ring na deze dag weer uitgewist
worden, maar omdat mw. Stol (toen
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meisje Appelo) op een speciale
dag geboren was, bleef het versier-
de bord een dag langer staan. Later,
toen zij maandelijks een landelijk
christelijk jongerenblad ontving, viel
het haar op dat er heel weinig jon-
geren op 29 februari geboren wa-
ren. Elke maand stond er namelijk
een verjaardagskalender afgedrukt
en meerdere jongeren waren op
dezelfde datum jarig. Ook toen het
gezin Appelo verhuisde naar Warf-
fum, werd één maart als verjaar-
dag aangehouden.

Bij mw. Schouten (toevallig is haar
meisjesnaam ook Schouten) was
het vroeger, in Noord-Holland, al
anders. Er werd bij haar ouders
geen vaste datum aangehouden. Je
zou kunnen zeggen dat ze jarig
werd 'gemaakt' wanneer het orga-
nisatorisch het beste uitkwam. Je
wilt als kind dan het liefst doorde-
weeks jarig zijn want dan kun je op
school trakteren.
Mw. Stol veranderde haar verjaar-
dagsdatum na haar huwelijk met
dhr. J. Stol naar 28 februari. Ze
trouwde met een weduwnaar met
drie kinderen. Eén van de kinderen,
namelijk Margriet, is op één maart
jarig. Voor mw. Schouten veran-
derde er niks. Na haar trouwen ging
ze samen met haar man in Ooster-
blokker wonen. Na twee en een half
jaar verhuisden ze naar de Brede-
weg, waar nu zoon Jan met zijn
gezin woont.

Omdat de beide dames op een
speciale datum geboren zijn, moe-
ten ze elk jaar aan de familie duide-
lijk maken wanneer ze hun verjaar-
dag vieren. Mw. Schouten liet mij
een lijstje zien waarop staat wie
wanneer komt. Want zij komt uit
een groot gezin en haar negen zus-
sen wonen door heel Nederland en
een groot deel daarvan heeft een
baan. Ze heeft ook twee broers,
maar die wonen in het buitenland.
Het gevolg hiervan is dat zij dit jaar
drie dagen lang haar verjaardag
gaat vieren. Drie van de vier kinde-
ren zal wel op de dag zelf komen. De
jongste zoon, die in Zeeland woont,
heeft er een lange reis van meer

dan zeven uur voor over, om zijn
moeder persoonlijk te feliciteren.
Bij de familie Stol komen de kinde-
ren meestal in een weekend. Want
doordeweeks is het wat lastig als je
niet in de buurt woont en/of met
kleine kinderen rekening hebt te
houden. Bij mw. Schouten wordt
haar verjaardag op schrikkeldag
wel uitgebreider gevierd dan de
tussenliggende jaren.

Mw. Stol kreeg op de 18e keer dat
ze haar verjaardag op 29 februari
kon vieren wel een speciaal kado.
De drie kinderen hadden met hun
gezinnen 's ochtends vroeg het huis
versierd en een spandoek in de tuin
opgehangen met een tekst die er op
wees dat mams eindelijk volwas-
sen (18) was geworden. In werke-
lijkheid was ze 72 geworden. De
kinderen en kleinkinderen hadden
een speciaal groot ontbijt meege-
nomen waarvan ze met z'n allen
genoten. Daarna moest iedereen
naar huis want het was op een
doordeweekse dag.

De dames Stol en Schouten zijn dan
wel minder vaak écht jarig, maar
mensen onthouden zo'n speciale
datum wel gemakkelijker. Zeker
nu ze op de voorpagina van t Loug-
nijs staan!
Namens de redactie feliciteren wij
hen en wensen ze beiden alvast
een fijne verjaardag toe.

Zwanny Hofman

Bedankje
Ik wil graag iedereen bedanken voor de aandacht die ik heb mogen
ontvangen na de amputatie van mijn rechteronderbeen in juli. Mede
dankzij deze aandacht is mijn herstel- en revalidatieproces voor-
spoedig verlopen. Inmiddels loop ik weer en begint het leven weer
normaal te worden. Iedereen heel erg bedankt.

Wim Hartlief
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Naam: Ineke Eisinga-van Bergen,
Woonplaats: Stitswerd
Geboortejaar: 1944

1. Wat was de gezinssamenstel-
ling waarin u geboren bent?
Ik ben geboren in het laatste jaar
van de Tweede Wereldoorlog en
heb mijn eerste jaren doorgebracht
samen met mijn ouders en een
inwonende broer van mijn moeder.

2. Wat at u als kind 't liefst?
Daarin ben ik nooit kieskeurig ge-
weest. En nog zeg ik niet gauw nee
tegen hetgeen wordt voorgescho-
teld.

3. Wat deed u het liefst in de kin-
der- en tienerjaren?
Vooral veel buiten spelen, maar op
de lagere school, een van de eerste
Dalton scholen, was ook altijd van
alles te doen.

4. Wat is/was uw grootste hobby?
Naast veel lezen (mijn moeder heeft
wel eens een boek in de kachel
gegooid) zwom ik elke dag en ben
ik lid geweest van de reddingsbri-
gade. Daarna heb ik vele jaren aan
stijldansen gedaan. Ook nadat we
naar Stitswerd waren verhuisd. Ik
heb mede daardoor heel wat pas-
sen in de grote zaal van t Schienvat
gezet. Ook ben ik jaren Akela bij de
welpen van een padvindersgroep
geweest. Daar heb ik Rein ont-
moet.

5. Welk beroep heeft u uitgeoefend
en heeft u hiervan ooit spijt gehad?
Ik heb jaren bij een zelfbedienings-
groothandel in levensmiddelen ge-
werkt. Een voorloper van de Makro.

Hier mochten de klanten bij mij
afrekenen en deed ik samen met
een collega de non-food afdeling,
zowel in- als verkoop. Zodoende
toerde ik wekelijks met de zakken
vol geld op mijn brommertje naar
de bank. Hier heb ik nooit spijt van
gehad.

6. Wat is uw grootste ergernis?
Ik ben niet iemand die zich snel
ergens aan ergert. Maar doordat ik
de ziekte dementie heb komt het
nogal eens voor dat ik allerlei men-
sen om mij heen beleef die even
later zonder iets te zeggen zijn ver-
dwenen, daar kan ik mij heel erg
aan ergeren. Hoewel ik mij er van
bewust ben dat mijn wereld niet
altijd overeenkomt met de wereld
van anderen.

7. Wat mist u tegenwoordig het
meest uit uw jeugdjaren?
Ik mis eigenlijk niks. Elke tijd heeft
z'n eigen moment van herinnering.

8. Waarover maakt u zich tegen-
woordig het meeste zorgen?
De toenemende verslechtering van
de wereldorde. Onverdraagzaam-
heid, onverschilligheid, ongeïnte-
resseerdheid.

9. Wat zou u graag nog eens willen
doen?
Ook na lang nadenken heb ik op
deze vraag geen antwoord. Ik zie
met plezier terug op de 72 jaren van
mijn leven die voorbij zijn gegaan.
Ik ben tevreden met het leven dat ik
heb en hoop dat daar nog een flink
aantal jaren aan toegevoegd mag
worden.

10. Wie schrijft er de volgende
keer met de Kroontjespen?
Janny Dijk uit Rottum.
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Wonen in de vernieuwde Kooistraat
In de laatste maanden van het vorige jaar, werd één blok van vijf
woningen in de Kooistraat in Kantens flink onder handen genomen. Deze
woningen, in bezit van woningbouwstichting De Delthe, werden in het
kader van een veilig en duurzaam Groningen, middels een pilot Hersteld,
Versterkt, Verduurzaamd, Verbeterd (H3V). In een periode van ongeveer
zes weken, werden de woningen van de buitenmuren ontdaan, werd de
fundering verstevigd, werden er nieuwe dakplaten met zonnepanelen
geplaatst en werd de woning vervolgens verstevigd en goed geïsoleerd.
In het kerstnummer van t Lougnijs had ik een interview met Tom
Leemburg, de manager van de Delthe en vroeg hem naar de feiten en de
ervaringen. Maar natuurlijk zijn we ook geïnteresseerd in de ervaringen
van de bewoners. Marcella Gerretsen is één van de bewoonsters en ik
vroeg haar het volgende:

1. Hoe lang woon jij al in deze
woning en uit hoeveel personen
bestaat je huishouding?
We wonen hier met z'n viertjes
vanaf 15 april 2014.

2. Hoe heb jij (en/of je gezin) de
bouwperiode ervaren?
In het begin is het natuurlijk best
spannend, er wordt via formulieren
verteld wat er allemaal per dag gaat
gebeuren. Maar dat is in de praktijk
toch allemaal heel anders.
Er komt toch veel meer bij kijken
dan je zelf van te voren kunt beden-
ken.

3. Wat viel je tegen en wat viel je
mee?
Tegen viel: dat je zeker overdag
geen privéleven meer hebt. Er lo-
pen nl. continu mensen voor je huis
heen en weer en je huis in en uit.
Onze droogloopmat zat na verloop
van tijd onder een laag modder van
1 cm.

4. Wat zou De Delthe bij een vol-
gende pilot in jouw ogen anders
moeten regelen?
Tip voor de Delthe: zorg voor een

goede communicatie naar de be-
woners toe!

5. Wat is er uiteindelijk veranderd
en hoe goed zijn de veranderingen
merkbaar?
De verandering is natuurlijk van
buiten wel te zien en van binnen ook
goed te merken. Ongeacht hoe koud
het buiten is, er is binnen een con-
tinue temperatuur.
Ik ben ook zeer nieuwsgierig naar
de eerstkomende Essent afreke-
ning!

6. Vind je dat je er op vooruit bent
gegaan?
Qua wooncomfort zijn we er zeer
zeker op vooruit gegaan.

7. Ben je uiteindelijk blij met je
'vernieuwde' woning?
We zijn écht blij met onze ver-
nieuwde woning.

Marcella, heel hartelijk bedankt
voor je bijdrage.

Alette de Vries-Rennen

 Fred Reiffers

Oud papier
Woensdag 20 april vanaf 18.00 uur 0595 - 551788
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Bijna elke week wordt er 's woensdags vergaderd op het Provinciehuis.
Na de cyclus van de vergaderingen van de commissies is er ten slotte
de Statenvergadering. In de commissievergaderingen worden de onder-
werpen voorbereidend besproken die in de Statenvergadering op de
agenda komen.

De commissievergaderingen be-
ginnen 's middags om 16.00 uur en
de Statenvergadering begint 's mor-
gens  om 10.00  uur.  Er  zijn  drie
commissies. Volgens planning zou
de commissie van Ruimte, natuur
en leefbaarheid vergaderen op 20
januari. De commissie van Mobili-
teit, economie en energie op 27
januari en de commissie van Be-
stuur, financiën en veiligheid op 3
februari en afsluitend de Statenver-
gadering op 10 februari. Tja, poli-
tiek is vergaderen en vergaderen…
Na het kerstreces viel ik met de
neus in de boter. Onverwacht was
er op woensdag 20 januari vooraf-
gaand aan mijn commissieverga-
dering 's morgens een extra Staten-
vergadering. Kortom, de hele dag
vergaderen! Deze extra Statenver-
gadering was er omdat in de week
erna in de Tweede Kamer een debat
zou zijn over de gaswinning.
Ter voorbereiding hierop spraken
we als Staten hierover en ook ston-
den de plannen in het Meerjaren-
programma van Alders op de agen-
da. In november hadden we al in
een gezamenlijke motie een aantal
verbeterpunten aangegeven voor
die plannen. Meerdere partijen had-
den er zorg over of die punten wel

zouden worden overgenomen. On-
dertussen hadden we het Meerja-
renprogramma van Alders gekre-
gen. Daarin bleek de waardever-
meerderingsregeling niet te zijn op-
genomen. Daarom werd er woens-
dag 20 januari opnieuw een motie
ingediend, gericht aan de Tweede
Kamer die zich voor het eerst zou
uitspreken over het programma. Na
deze Statenvergadering begon de
SP met de actie 'wees geen knie-
perd' om samen met andere partijen
zoveel mogelijk handtekeningen te
verzamelen om de waardevermeer-
deringsregeling te behouden. Deze
zak vol handtekeningen nam de
commissaris van de Koning, Max
van den Berg, mee naar Den Haag
op dinsdag 26 januari. Daar werd
een debat over de gaswinning ge-
voerd tot in de kleine uurtjes, waar-
bij 25 moties werden ingediend. De
week erna werden de moties be-
handeld en werd de motie voor de
waardevermeerderingsregeling
met algemene stemmen aangeno-
men! Ondertussen is de regeling al
stopgezet. Het is nu afwachten hoe
en wanneer de regeling toch weer in
werking treedt…

Hilma Oudman-Dam



Blau Hynders theatervoorstelling
'Cleo en Lex' in Stitswerd
Een huiskamervoorstelling, welja. Voormalige showdiva Cleo (Julia de
Graaff) lijkt zich inderdaad thuis te voelen als ze zich uitgeteld op de sofa
voorin de zaal neervlijt. Dankzij (verlate) toeschouwers kan de schone
slaapster  bijpassend gekleed in een roze jurk  een extra lang tukje doen.
Lex (Anne Zwaga), de bewoner van het huis, komt fluitend het beeld
inlopen en laat haast geniepig de platenspeler op de achtergrond in een
complete bouwplaats ontaarden. Cleo is hierdoor gedwongen het leven
te bezien vanuit een ander perspectief dan horizontaal liggend. Lex wil
haar aan het werk zetten: schrijven moet ze en door hem begeleid een
thuisconcert geven.

Advendo spoelt aan op Rimboektoe…
In het laatste weekend van januari heeft Advendo twee prachtige voorstellingen gegeven in dorpshuis t Schienvat in Kantens, waar het podium
dit jaar was omgetoverd tot het mysterieuze eiland Rimboektoe, waar een wrak van een oud piratenschip al eeuwen ligt te wachten aan de rand
van een gigantisch oerwoud. Grote complimenten voor de decorbouwers Gerben Lenstra, Marten Miske en Gerda Onnes.

Het is intrigerend om het emotione-
le schouwspel mee te maken in
deze tragikomedie die minimaal
decor en meters nodig heeft om
geheel tot zijn recht te komen. Lex
blijft enigszins op de achtergrond
en geldt vooral als muzikant die
Cleo begeleidt met jazz, pop en

moderne muziek. Als acteur geeft
hij niet veel en zijn positie als grote
fan en toegeeflijke gastheer komt
niet helemaal over. Dat is jammer,
maar werkt ook versterkend omdat

hierdoor Cleo er des te meer uit-
springt. En als muzikant is Lex heel
sterk. Dit zorgt ervoor dat beide
personen het beste uitkomen in een
combinatie van haar drama en ge-
zang en zijn begeleiding. Zoals het
moment waarop een emotionele
en vertwijfelde Cleo  om zichzelf te

overtuigen?  herhaalt: 'Ik ben wel
een mens, Lex! Ik ben wel een
mens', terwijl een harde saxo-
foonsolo haar bijna overstemt.

Cleo hangt een pathetische dra-
maticus uit die, hangend in het
verleden en haar vroegere suc-
ces, immer qua emoties van de
hak op de tak springt. Zo kan het

gebeuren dat een redelijk eenvoudi-
ge opmerking bijna tussen de ma-
zen van het net door glipt, een op-
merking die de essentie van 'Cleo &
Lex' prachtig weet te vangen. 'Ik

hoop dat ik even mag blijven. Dat ik
niet zomaar een clown ben, maar
dat ik er echt bij hoor.' Haar sterren-
bestaan was hard en erop terug-
kijken is deprimerend doordat ze
voor het publiek vaak een geval
was van 'aapjes kijken' en vooral:
aapjes naar hun pijpen te laten
dansen. De toeschouwers in Stits-
werd zelf onderstrepen dit door
verlicht adem te halen als Cleo's
hysterie een moment voorbij is,
'dat geschreeuw'.

In januari, februari en juni wordt in
veertig huiskamers in Noord-Ne-
derland de tragikomedie 'Cleo &
Lex' getoond, een uitvoering van
theatergezelschap Blau Hynder.
Blau Hynder werd in 2002 opge-
richt en zet tweejaarlijks een voor-
stelling op de planken. 'Cleo & Lex'

is de eerste huiskameropvoering,
een fenomeen overgewaaid uit
Amerika. Cleo en Lex worden ge-

speeld door toneelactrice Julia de
Graaf en muzikant Anne Braga, ar-
tistiek leider van Blau Hynder. Bra-
ga componeerde tevens de mu-
ziek, in samenwerking met Guido
van Eijndt en Stephan Jankowski.
Dick Hauser regisseerde het stuk,
door Simon Weeda geschreven.

Antrude Oudman

Het blijspel 'Rimboektoe… durf jij
er naar toe?' was voor het 10e jaar
op rij geschreven door Frouwke
Doornbos en muzikaal bewerkt door
Willem Jan Knot. Een avondvullend
blijspel waarin een paar hele bij-
zondere schipbreukelingen aan-
spoelen op Rimboektoe en verwik-
keld raken in mysterieuze zaken
met piraten, verloren liefdes en een
bijzonder kruikje. De combinatie
van het waanzinnig mooie decor,
prachtige kostuums, de capriolen
van de 11 bijzondere typetjes en het
onvoorspelbare verhaal met bij-
passende muziek zorgden ervoor
dat het een prachtig schouwspel
was om naar te kijken. Debutant
Frank Bolt zorgde ervoor dat de
nodige licht- en geluidseffecten
precies op de goede momenten
kwamen. Trees Vriezema en Hen-

ny Homan verzorgden de grime.
Toneelvereniging Advendo kan te-
rugkijken op een geslaagd uitvoe-
ringsweekend en kijkt nu alweer uit
naar 2017, waar de vereniging haar
85 jarig jubileum zal vieren met een
groots opgezet theaterstuk.

Spelersgroep Advendo: Tijn Caspers, Marten Miske, Willem Jan Knot,
Boukje Miske, Miranda Blaauwwiekel, Gees Knot, José de Jong, Ilona
Wever, Frouwke Doornbos, Arjen Tjoelker, Henk van Dijk, Frank Bolt.

Fred Reiffers



Tous Les Oiseaux d'Europe
Tous Les Oiseaux d'Europe is een spetterende vocal group uit Groningen
met 20 zangers en zangeressen, onder leiding van Hans Kaldeway. Ze
timmeren al jaren met succes aan de weg met een combinatie van
eigenzinnig repertoire, geraffineerde arrangementen en verrassende
instrumenten. Naast hits als 'Royals', 'Take me to church' en 'Haus am
See' zingen ze ook minder bekend werk van bijvoorbeeld Fatboy Slim,
Stevie Wonder en Prince. Hun doel? De luisteraar overrompelen met
hun muziek en kippenvel.

Voorstellingen jeugd-
toneelgroep Advendo
In het weekend van 19/20 maart is het eindelijk zover: de eerste
toneelvoorstellingen van de jeugd van toneelvereniging Advendo! Het
belooft een bijzondere ervaring te worden, mede doordat beide jeugd-
groepen zich zullen presenteren op dezelfde avond. De 10 enthousiaste
spelers van de 12+ groep bijten het spits af met 'Fee-tastisch.nl', een
komische eenakter waarin een groep pubers verzeild raakt in een
magisch avontuur op de binnenplaats van een oud kasteel.

In een landelijke korencompetitie
voor lichte muziek behaalde Tous
Les Oiseaux d'Europe in oktober
2015 de tweede plek in de 1e klasse
Grote Vocal Groups. Juryrapport:
'Interessant repertoire en toffe ar-
rangementen. Past heel goed bij
deze groep. Overtuigend. Alles zit
heel goed waardoor er bij het optre-
den iets extra's komt bovendrijven.'
'Jullie weten het publiek gelijk te
pakken. Het boeit meteen en nodigt
uit om op het puntje van je stoel te

gaan zitten.' 'Vernieuwend, leuk,
verrassend, grappig.'

Benieuwd?
Kom vooral luisteren én kijken!
Zondagmiddag 13 maart
Bernleftheater
Usquerderweg 23 Helwerd/Rottum
Aanvang 15 uur
Entree � 10,00, kinderen tot 12 jaar
� 6,00
Reserveren www.bernleftheater.nl
onder contact of  0595 425221

Na de pauze is het de beurt aan de
zes eigenzinnige spelers van de
15+ groep met 'Ze zijn er bijna'. Een
eigentijdse komische eenakter
waarin een cultuurtrip langs diver-
se landen voor een groep bijzonde-
re meiden anders uitpakt dan van
tevoren gedacht. Helemaal als
blijkt dat de enige man in het stuk
een bekende blijkt te zijn. Beide
stukken  zijn  geschreven  door
Frouwke Doornbos en muzikaal
bewerkt door Willem Jan Knot.

We hopen dat u nieuwsgierig bent
naar de jongste toneeltalenten van
Advendo en dat u één van de voor-
stellingen gaat bezoeken! Op zater-
dagavond 19 maart vindt de pre-
mière plaats (aanvang 19.30 uur)
en op zondagmiddag 20 maart een
matineevoorstelling (aanvang
14.00 uur).
U kunt uitsluitend via de site van

Advendo www.advendokantens.nl
kaarten bestellen. Dit kan vanaf
maandag 29 februari. Hopelijk tot
ziens bij één van de voorstellingen
in dorpshuis t Schienvat in Kan-
tens. Want zeg nou zelf: deze eerste
voorstellingen van onze eigen jeugd
wilt u toch ook niet missen?

Data
Maandag 29 februari:
Start voorverkoop

Zaterdag 19 maart
aanvang 19.30 uur
Première Jeugd Advendo 'Fee-
tastisch.nl' & 'Ze zijn er bijna'

Zondag 20 maart
aanvang 14.00 uur
Matineevoorstelling Jeugd Adven-
do  'Fee-tastisch.nl'  &  'Ze  zijn  er
bijna'

18 maart Wereldverteldag
Op vrijdag 18 maart vieren wij de Wereldverteldag. In dat weekend
worden er over de hele wereld verhalen verteld. In cafés, in dorpshuizen
en op pleinen, waar u het maar bedenkt, komen mensen bij elkaar om
naar verhalen vanuit de hele wereld te luisteren.

Ook in ons dorp doen we mee aan
deze wereldwijde gebeurtenis. Het
thema van de Wereldverteldag is
'Sterke vrouwen'. Er komen prach-
tige vertellers: Ina de Raad, Her-
man Kruize, Kaj van der Plas en uit
Belgie Erika de Stercke. Bovendien
zullen we op een groot scherm
verhalenvertellers vanuit een aan-
tal werelddelen aan het woord laten
en hun typische verhalen uit hun
eigen land of streek laten vertellen.

Iedereen is van harte welkom om
deze bijzondere avond mee te ma-
ken!

Plaats: .......... t Schienvat
Aanvang: ....... 20.00 uur
Entree: ..........� 5,00 inclusief
.................... twee consumpties

Werkgroep Vertellen Kantens

Twee bijeenkomsten van
Vrouwen van Nu
In de maand maart organiseert Vrouwen van Nu twee bijeenkomsten.
Op woensdagmiddag 9 maart is er een theemiddag waar Jarka Povova
van Salon Jarka uit Kantens zal vertellen over haar Centrum van
Gezondheid. Mw. Povova is fysio/lymfe therapeut. Ze is gespecialiseerd
op de innerlijke hygiëne van de mens. Door het diep verwarmen van
weefsel en organen worden ze doorbloed, krijgen ze voeding en de
gevaarlijke stoffen worden juist uit het lichaam afgevoerd. Ze zal ook een
paar van haar unieke apparaten showen. Aanvang van deze middag is
14.00 uur.

Op  dinsdag  22  maart  is  er  een
bijeenkomt in het kader van meert-
moand dialectmoand. Dhr. W. Bas-
tiaanse uit Eenrum zal deze avond
verzorgen en ons kennis laten
maken met de verschillende Gro-
ninger dialecten en verhalen ver-
tellen.
Voor deze avond is ook de afdeling
Stedum uitgenodigd. De aanvang
van deze avond is 20.00 uur. Beide
bijeenkomsten vinden plaats in t
Schienvat te Kantens. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom.Jarka Povova
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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.

Noamen
What's in a name, zee Shakespe-
are. Nou, n haile bult, doar kinnen
ie bie tieden versteld van stoan. As
ie der n beetje acht op sloagen, din
komen ie biezundere combinoat-
sies tegen. k Zel joe ais wat heuren
loaten, wat k deur de joaren hèn
verzoameld heb en din heb k t
benoam over achternoamen.

Wie begunnen mit FC Grunnen.
Vraauw van Hans Nijland het n
noam dij bie voetballerij heurt. Zai
hait Marieke Bal. Dat het Hans
nuver oetzöcht, nait? En hulptrainer
bie FC hait Marcel Groninger, ook
schier.
Zo binnen der ook mènsken dij n
noam hemmen dij bie heur affeer
paast.
Weervraauw Harma Boer heur pa
was boer. Of n Van der Molen dij op
n meulen waarkt en n Jan Visser dij
vis vangt.
Vrouger haren wie n tandarts dij
Van der Bijl haitte. k Wait nait hou k
dat zo haar, mor vond aaltied dat
zien noam bie n tandarts paaste. t
Was n oardege man, gain koezen-
ropper. t Kwam meschain dat ie
nait geern noar n koezendokter tou
goan. n Biel kwam der vanzulf nait
aan te pas, t bleef bie n taankje, mor
toch….
Noamen mit poep en pies binnen
noamen woar mènsken geern om
laggen maggen.
Jan Piest en Jantje Piest-Water,
hou bestaait t? Jan was zat van t
geknies en flaauwe grappen en het
der Piëst van moakt. Martje van
Dijk-Poepe het t mor zo loaten. Mor
hou mout Jan Vollebroek der din mit
aan?
As ie oetlagt binnen, eerst n poar
gewone noamen.
Ien n overliedensavvertinzie zaag
k Hendrik Boven en Alie Boven-
Alles stoan. Femilie doarvan wol

nait minder weden en dat wer
vraauw Alles-Donker.
En bie Janna Drevel-Drewel denk
ie toch:'Hou hemmen ze mekoar
ien vredesnoam vonden?'
Ons keuninkshoes het t mit Oranje
nog nait zo ver brocht as dizze lu.
Arjen Willem Oranje, wedeman van
Engeltje Oranje-Bruin.
t Klapstuk heb k tot t lest bewoard.
Ien kraant stond dat Dr. Knipscheer
oet tied komen was. Hai was vraau-
wendokter of mit n duur woord
gynaecoloog. Ie kinnen joe doar
vanales bie veurstellen, mor dat
loat k geern aan joen aigen verbeel-
dens over.
k Heb joe niks wiesmoakt, mor zo
kin t wel weer.

Anje van der Hoek

NAT
k Bin t zat.
Aal doagen wiend en nat,
ook gain widde kerst had.
Mor loater aal plat op t gat.

Mor t is hoast Meert.
Meert ruiert zien steert.
Houveul is dat weerd?
De toukomst dij dat leert.

Mor noakende wiefkes bluien,
stoareg aan gaait t weer gruien.
Nou eerste tied gain buien
mor lekker ien t zunnetje bruien.

Aldert Ritzema

Nieuws van de VDK
VERVOLG AUDIOVISUELE VOORZIENING T SCHIENVAT
De NAM hanteert een andere interpretatie van 'het aanbod om maatschap-
pelijk te investeren in ons dorp' dan wij hebben. Alle positieve, monde-
linge toezeggingen door de NAM bij aanvang van het project staan in schril
contrast met de huidige situatie van strakke kaders, nieuw geïntroduceer-
de regels, nieuwe voorwaarden en ongetoetste argumenten om een
afwijzing te ondersteunen. De VDK behartigt de belangen van het dorp, een
ander belang dienen wij niet. We slaan een andere weg in en gaan door
met het project, want we zijn ervan overtuigd dat ons plan goed is. We laten
ons adviseren en begeleiden door Vereniging Groninger Dorpen en
zoeken andere manieren om het project te financieren. Wordt vervolgd.

MIJNDORP.NL
MijnDorp.nl is een online platform voor het organiseren van bestuurs-
werk voor dorpen en verenigingen. Hierbij valt te denken aan allerlei
zaken zoals het beheren van projecten, bestuursleden, vergaderingen
(agenda en notulen), activiteitenagenda, documentbeheer, etc. Het biedt
ook mogelijkheden om informatie uit te wisselen tussen dorpen, gemeen-
ten en verenigingen. Het is een initiatief van Marko Datema als bestuurs-
lid van Dorpsbelangen Middelstum. Er doen momenteel acht dorpen mee
vanuit de gemeente Loppersum. Wij hebben besloten hieraan mee te doen
omdat het platform veel potentie heeft, gebruiksvriendelijk is en aantrek-
kelijk wordt aangeboden. Ook hopen we dat andere verenigingen en
stichtingen in ons dorp in de toekomst willen meedoen.

Geert Doornbos - voorzitter .............................  06 20 65 00 32
Corrie Lenstra - secretaris ..............................  06 28 40 31 63
John van de Rijdt - penningmeester .................  0595 55 13 95
Erik Kuiper - bestuurslid ..................................  06 21 21 66 67
Evert Spriensma - bestuurslid .........................  06 28 74 13 42

Kon ik mor
Nooit laag ik nog
zó haard,
nooit meer
zel k mie slapper lagen
as dou ik kind was
mit d'aander kinder
in de buurt

noa t speulen
duufdest mor zuneg
thuuskomen in duustern,
omdast te loat wast
en dien onderbroekie
was te geel

hou moakt n kind
aan n groot mins dulek
dat e laagd het
om hai wait nait wat,
zó laagd,
dat alles
mor den ook alles
wat der was
nait meer beston?

Henk Puister
oet: Wotter

n Cultuurjournalistje oet Stad
dij ging ien pervinzie op pad
Hai keek over t laand
en schreef dou ien kraant
het is mie hier apmoal te plat.

Harry Niehof
Groningen
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 28 februari
09.30 uur - leesdienst
16.15 uur - ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
Zondag 6 maart
09.30 uur  ds. L.G. Boonstra, Sloch-
teren
14.30 uur  ds. J. Haveman, Emmen
Woensdag 9 maart (biddag)
19.30 uur  ds. P.A. Slager
Zondag 13 maart
09.30 uur  ds. J.T. Oldenhuis, Gro-
ningen
14.30 uur  ds. P.A. Slager
Zondag 20 maart
09.30 uur  ds. C. van der Leest,
Groningen
14.30 uur  ds. P.A. Slager
Vrijdag 25 maart (Goede Vrijdag,
viering H.A.)
19.30 uur  ds. T. Groenveld, Roode-
school
Zondag 27 maart (Pasen)
09.30 uur  ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
14.30 uur  ds. P.A. Slager

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
Zondag 28 februari
09.30 uur  leesdienst A. J. Koende-
rink
14.30 uur  leesdienst Joh. Spriens-
ma
Zondag 6 maart
09.30 uur  ds. J. Sijtsma
14.30 uur  ds. J. Sijtsma
Woensdag 9 maart (biddag)
19.30 uur - ds. J. Oosterbroek
Zondag 13 maart
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. W.C. van Slooten
Zondag 20 maart
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. R. Jansen
Vrijdag 25 maart (Goede Vrijdag)
19.30 uur- ds. J. Oosterbroek
Zondag 27 maart (Pasen)
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. M. Bergsma

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 28 februari
10.00 uur  drs. J.W. Bassie, Gronin-
gen
Zondag 6 maart
10.00 uur  da. N.C. Meihuizen
Zondag 13 maart
10.00 uur  ds. E.J. Struif, Oosterwol-
de
Zondag 20 maart - palmzondag
10.00 uur  prof. dr. L.J. van den
Brom, Haren

Maandag 21 maart
19.30 uur  stille week vesper in het
koor
Dinsdag 22 maart
19.30 uur  stille week vesper in het
koor
Woensdag 23 maart
19.30 uur  stille week vesper in het
koor
Donderdag 24 maart
19.30 uur  ds. G.W. van Wingerden,
Stedum
viering Heilig Avondmaal, Witte
Donderdag
Vrijdag 25 maart
19.30 uur  Goede Vrijdag viering in
het koor
Zaterdag 26 maart
21.00 uur  paaswake in het koor
Zondag 27 maart
10.00 uur  kw. J.C. Prins-Pestoor
paasgezinsdienst
m.m.v. Kinderkoor Eigen Wijs, Ten
Boer

DORPSKERK ROTTUM
Zondag 28 februari
19.00 uur  ds. H. Poot
Zondag 13 maart
19.00 uur  ds. H. Poot
Zondag 27 maart Pasen
19.00 uur  ds. J. den Admirant
__________________________________________

Roodborstje
Heel vroeg bij 't laatste stergeflon-
ker
is het roodborstje present
alsof bij 't verjagen van 't donker
hij de gevaren ervan niet kent.

Zo bescheiden en haast ingetogen
zit hij daar zo mooi te zijn
zo sierlijk komt hij aangevlogen
dat doet vergeten elk chagrijn.

Op dit prille vroege uur
de nieuwe dag alweer begint
aanschouw ik dit wonder der natuur
en voel mij opeens weer kind.

Zoals steeds zal dit alles
zich herhalen
maar dit moment verliest nooit
aan kracht
ik hoop nog vele, vele malen
te genieten van deze stille,
maar intense pracht.

Anneke van der Wal
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Wat is het leuk om juist in de rubriek Uitgevlogen te mogen schrijven!
Een paar maanden geleden werd ik in Kantens gespot en gevraagd om
wat van mezelf te vertellen. Ik ben Mettina van Til, geboren aan de
Kantsterweg, richting Eppenhuizen. Mijn ouders hadden er een boerderij
en hebben daar hun vijf kinderen groot gebracht. Deze vijf kinderen
bleken trekvogels te zijn. Gelukkig hebben trekvogels een belangrijke
eigenschap: ze kunnen zich goed aanpassen aan hun veranderende
omgeving.

Toen ik een kleuter was ging ik op
de fiets naar Kantens, naar de kleu-
terschool. Vanaf mijn zesde jaar
fietste ik met mijn broers mee naar
de basisschool in Middelstum, naar
de Professor Holwerdaschool. Ik
herinner me de combinatieklassen
nog goed. Je zat in een lokaal met
soms drie verschillende klassen.
Zo heb ik in de bovenbouwjaren in
Middelstum drie jaar lang dezelfde
meester gehad. Gelukkig hebben
we als leerlingen het goed met de
meester gehad. Voor de middelba-
re school ging ik naar de grote stad:
Groningen! Daar heb ik ook mijn
opleiding voor apothekersassisten-
te gevolgd.

Hierna begon de grote trek. Ik ben
vertrokken naar Middelburg om
daar in een apotheek te gaan wer-
ken. Toen ik voor het eerst kennis
maakte met de stad Middelburg,
rook ik het avontuur: dit gaat het
worden! In deze periode ben ik ge-
trouwd met mijn man Hans. We
hebben samen heel Walcheren af-
gefietst. Altijd weer kwamen we bij
het water uit, of we nu naar het
noorden, westen of naar het zuiden
fietsten. Maar deze periode duurde

maar kort. We verhuisden richting
Rotterdam. Dat was wel even wen-
nen. Ik voelde me hier in het begin
een vreemde eend in de bijt.

Onze vijf kinderen werden geboren
en ook dat blijken trekvogels te zijn.
Ook zij zijn allemaal al weer uitge-
vlogen. Als ik nu naar 'het noorden'
ga heb ik genoeg pleisterplaatsen:
Delft, Utrecht, Zwolle, Assen, Gro-
ningen en mijn moeder in Uithuizer-
meeden. Vooral onze twee klein-
kinderen in Assen zijn grote trek-
pleisters. Ik werk drie dagen in de
week als apothekersassistente in
een gezondheidscentrum. Het is
een prachtig beroep waar ik iedere
keer met plezier naar toe ga. Verder
kijk ik wat in de kerk of in de buurt
nodig is en gedaan kan worden.

Het lijkt erop dat het boerenbloed er
toch nog in zit. Ik geniet van de
wisseling van de seizoenen. Het is
ieder jaar weer een feest om de
voorjaarsbloemen te begroeten en
de lammetjes in de wei te zien
huppelen. Maar ook kan ik meele-
ven met de boeren als ze hun ak-
kers kunnen bewerken en kunnen
zaaien en poten. Ook kan ik blij zijn

Op deze foto sta ik samen met mijn oudste dochter en haar oudste zoon.
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Even voorstellen. Haar naam is Corrie Landwehr en ze woont sinds herfst
2015 aan de Pastorieweg in Kantens. Tot de herfst woonde en werkte
ze in Vlagtwedde. Sinds kort is ook haar werkplek verhuisd, van TSN in
Vlagtwedde, naar TSN in Groningen. Ze is 56 jaar en woont, met haar
vissen, naar tevredenheid in Kantens. Op aanraden van haar dochter
Miranda en schoonzoon Reinder Blaauwwiekel liet ze zich als woning-
zoekende bij de woningbouwstichting inschrijven. Ze wilde graag terug
naar het Hoogeland en bij haar kinderen in de buurt gaan wonen.

als het gras binnengehaald wordt,
het koren gedorst en de aardappels
gerooid worden. Als we de stad
Groningen voorbij zijn en de
Eemshavenweg oprijden worden
we steevast begroet door buizerds
die op hun paal aan de kant van de
weg zitten. Dan kan ik het met Hans
Werkman eens zijn als hij in zijn
gedicht schrijft:

'Geef ons door uw trouw verbond,

Heer, hoge luchten, zware grond.
En als ik hier dan weer sta, naast U
door de kluiten ga,
Knijp ik in uw Vaderhand; dank
voor dit oneindig land.'

Voor jullie Kantsters heb ik een
uitdaging: welkom bij ons in Berkel
en Rodenrijs!

Hartelijke groeten van
Mettina Harms  van Til

Ze is in Uithuizermeeden geboren
en familie van de 'Goudgewas' ei-
genaar, haar neef. In 1978 is ze
getrouwd en in Rottum gaan wo-
nen. Haar oudste kind (zoon) heeft
destijds de kleuterschool in Kan-
tens nog bezocht en dochter Miran-
da is ook in Rottum geboren. In
1986 verhuisde het gezin naar
Zandeweer. Bijna tien jaar geleden
scheidde ze en verhuisde naar Uit-
huizermeeden. Drie jaar geleden
vertrok ze naar Vlagtwedde en het
viel haar op dat de mensen daar
haar achternaam op z'n Duits uit-
spraken (haar voorouders komen
uit Duitsland). Terwijl hier op het
Hoogeland de letter 'h' als 'e' wordt
uitgesproken.
Het zijn niet alleen de kinderen en
kleinkinderen waar ze nu bij in de

buurt woont, ook zit ze nu dichtbij
haar overige familieleden. In haar
vrije tijd leest ze graag boeken van
Hennie Teising-Boer en lost ze graag
sudokupuzzels op. Ook mag ze
graag tuinieren, al vindt ze het jam-
mer dat haar huidige tuintje een
beetje aan de kleine kant is. Ze past
wel eens op haar kleinkind Bas
(van Miranda en Reinder). Ze heeft
drie kleinkinderen. Haar zoon woont
met zijn gezin in Zandeweer. Ze
gaat niet alleen voor haar gezin wel
eens naar Zandeweer, maar ze is
daar ook lid van een vrouwenvere-
niging. Een ander geliefde bezig-
heid van Corrie is om één dag in de
maand met een vriendin een hele
dag samen iets te ondernemen.

Zwanny Hofman
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'Rijles geven, elke dag weer in die auto, word je daar nou niet zat van'?
Het is een vraag die me regelmatig gesteld wordt. Ik stel dan wel eens
de vraag terug: 'elke dag naar kantoor, of elke dag auto's repareren, elke
dag mensen verzorgen, elke dag....'. Vul zelf maar in. Soms val je in een
beroep waar je nooit voor hebt gekozen en als je geluk hebt doe je precies
datgene waar je zelf voor hebt gekozen en het ook leuk vindt. Ik ben dus
één van die gelukkigen! Eigenlijk gaat het mij niet eens zozeer om het
autorijden, dat is meer een leuke bijkomstigheid. Het gaat voornamelijk
om het lesgeven: verschillende mensen, verschillende karakters en
daarbij hun verschillende mogelijkheden. De één leert nu eenmaal
sneller dan de andere. De één kan na een paar lessen helemaal
zelfstandig schakelen, maar heeft moeite met de theorie, weer een
ander is autistisch of heeft rijangst. Elke persoon is weer anders, maar
allemaal hebben ze hetzelfde doel nl. het behalen van het rijbewijs. En
dat is dan ook precies het leuke aan dit beroep. Je hebt praktisch altijd
mensen in de auto die ook wíllen leren autorijden, gemotiveerd dus.

Leraren die les geven op een school
hebben veelal te maken met leer-
lingen die niet of minder gemoti-
veerd zijn. Wat ik weleens merk is
de motivatie om de theorie te leren
vaak wat minder is.
Helaas kun je zonder theoriecerti-
ficaat geen praktijkexamen doen.
Nu zou het theorie-examen wel wat
meer toegespitst mogen zijn op de
praktijk, nl. het kennen van de ver-
keersregels, verkeerstekens en
borden. Dat je kunt zakken op een

vraag als 'hoever mag de lading
uitsteken over de breedte van de
auto', vind ik niet echt interessant
om een goeie bestuurder te zijn. In
overleg kunnen leerlingen opge-
haald worden vanaf huis. Dit zijn
meestal leerlingen die geen ov-
kaart hebben of een slechte verbin-
ding met Groningen.
Regelmatig zijn er ook oudere leer-
lingen die gaan lessen. Op dit mo-
ment is de jongste 17 en de oudste
60. Meestal zijn het vrouwen trou-

wens die op latere leeftijd nog hun
rijbewijs willen halen.

Ja, en dan die vraag waarover heel
wat gediscussieerd wordt: wie zijn
de betere bestuurders, mannen of
vrouwen? Daar is denk ik niet echt
een afdoend antwoord op te geven.
Vrouwen zijn doorgaans voorzich-
tiger en denken beter na voor ze wat
doen in het verkeer. Als je de statis-
tieken mag geloven maken vrou-
wen minder zware ongelukken.
Vrouwen maken vaak wat meer
brokken bij bijvoorbeeld inparke-
ren. Maar als je erbij incalculeert
dat mannen vaker en langer autorij-
den dan is het moeilijk om te zeg-
gen wie de betere bestuurder is.
Wel zijn mannen wat sneller onge-
duldig in het verkeer en nemen
daardoor verkeerde beslissingen.

Een doordeweekse dag ziet er als
volgt uit: meestal tussen 8 en 9 uur
haal ik de eerste leerling op, of
vanaf huis of vanaf het Noordersta-
tion of CS Groningen. Die zet ik na
de les af bij school of station of wat
ook maar de afspraak was. Ik pro-
beer ook altijd zoveel mogelijk re-
kening te houden met de aankomst-
tijden van bus of trein. Het heeft
weinig zin om een les om 9 uur af
te spreken terwijl de trein pas om
9.15 uur aankomt. Soms valt er een
les uit en in een enkel geval wordt
een les ook wel vergeten. Ik pro-
beer dan de lessen wat te verschui-
ven zodat er niet teveel tijdsverloop
in zit.
De eerste les geef ik meestal op
een wat groter parkeerterrein of op
een weg waar weinig verkeer is. Er
wordt dan aandacht besteed aan de
zithouding, instellen spiegels, knop-
jes en metertjes, wegrijden en stop-
pen met de daarbij behorende kijk-
technieken en stuurtechnieken. Een
leerling kan naar mijn idee eigen-
lijk niks fout doen. Er zijn instruc-
teurs die kwaad worden op een
leerling omdat hij of zij bijvoorbeeld
een schakelfout maakt of een situa-
tie verkeerd inschat. Ik zie het als
een leermoment. Met kwaad wor-

den wordt het er echt niet beter op.
Gewoon opnieuw proberen of nog
eens uitleggen is beter, daar is een
leerling veel meer bij gebaat. Hoe-
wel er uiteraard wel wat geleerd
moet worden is er altijd tijd voor
een lolletje. Als iemand even een
sigaretpauze wil dan doen we dat.
Bij blokuren wordt vaak even een
korte pauze gehouden voor een bak
koffie of thee.

Af en toe doen zich dingen voor die
je langer bijblijven. Eén van die
dingen is de volgende gebeurtenis,
een tijdje geleden. Een leerlinge
reed vanaf Hoogkerk terug naar
Groningen langs het Hoendiep. En
zoals de naam al zegt, daar zwem-
men waterhoentjes. Terwijl we
daar reden dacht een waterhoentje
maar even over te steken en schoot
precies tussen de wielen door. De
leerlinge lichtelijk in paniek want
ze was ervan overtuigd dat het
waterhoentje overreden was. Ik wist
bijna wel zeker dat dit niet zo was,
maar om haar ook zover te krijgen
was het nodig om de eerstvolgende
rotonde maar helemaal rond te gaan
en terug te rijden naar de plek des
onheils. Het diertje had blijkbaar z'n
biezen gepakt want het zwom al-
weer in het Hoendiep alsof er niks
gebeurd was.

Leerlingen die na de gratis proefles
een lespakket inkopen krijgen
naast de gratis les ook een gratis
online theoriepakket. Leer- of oe-
fenboeken hoeven niet meer aan-
geschaft te worden. Mocht je zin
hebben om rijles te nemen bel of
app naar 06-27878048. Mocht ik
niet direct opnemen of terugappen
dan ben ik meestal bezig met een
les. Dan word je dezelfde dag nog
teruggebeld. De lespakketten staan
vermeld op rijschoolammeraal.nl.
In termijnen betalen is geen pro-
bleem.

Tot ziens!

Jan Ammeraal,
rijschoolhouder in Kantens
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Klassiek
Ik houd van klassieke muziek. Vooral van Bach en Beethoven. De
uitvoering is belangrijk. Een bekend orkest, een bekende dirigent, authen-
tieke instrumenten, het speelt allemaal mee. De zogenaamde authentieke
uitvoering werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw populair. Maar
wat is authentiek. De instrumenten bestonden of waren na te maken. De
partituur was bekend. Maar wat is adagio of vivace. Hoe snel of langzaam
gaat dat.  Niemand die het wist.  In ieder geval werd het tempo flink
opgeschroefd. Zo graag hadden we toentertijd een lp van Johann of Ludwig
zelf gehad. Maar helaas. Er zijn geen opnamen van hoe het eigenlijk hoort.
Alleen maar interpretaties.
Om al deze interpretaties te beluisteren gaan we naar een concertzaal.
De zaal doet er toe vanwege de akoestiek. Dan zijn we allemaal heel stil,
hoesten mag niet, telefoontjes uit en niet bewegen. Rustig wachten op het
eind. Let op: in klassieke muziek zijn vele einden. Het is een doodzonde
als je te vroeg klapt, want er moeten nog delen komen. Wacht even met
klappen totdat anderen beginnen. Dat geeft de grootste zekerheid. Na het
klappen allemaal weer stil en wachten tot het volgende eind. Dan mag je
heel lang klappen (niet juichen!) en dan ga je staan. Of het nu mooi was
of niet. Je gaat staan. Ik vind het altijd maar een gedoe. Als ik er heen ga
is om er te genieten van het 'echte' geluid. Hoewel ik aardig spul heb is
dat thuis niet te evenaren. Thuis dus weliswaar minder geluid, maar
emotie temeer. Ik kan dirigent zijn, zogenaamd meespelen, meebrullen,
niemand die er iets van zegt.
Ik houd niet alleen van klassiek. Ik houd eigenlijk van alle muziek, als het
maar goede muziek is. Popconcerten zijn anders. Niemand kan je horen
als je meezingt. Niemand let op je als je danst. Maar als je het te gek maakt
heb je toch het gevoel dat iedereen naar je kijkt. Ik geniet met terugwer-
kende kracht het meest, als ik thuis de muziek draai die ik net gehoord
heb, inclusief luchtgitaren en drumstellen.
De muziek uit de jaren zestig blijft me achtervolgen. Let wel: ik zeg niet
dat er tegenwoordig niets goeds meer wordt gemaakt. Ik vrees dat ik een
beetje ben blijven hangen. Ik voel me daar goed bij.

Een recensie in de krant. Enkele maanden geleden. Later in De Wereld
Draait Door. Er is een muziekgroep die zich gestort heeft op Beatles-

muziek. Ze proberen exact te spelen hoe de The Fab Four het vroeger
deden. Van dat soort bandjes zijn er meer. Sommige weten uitstekend The
Beatles te imiteren. Ze lijken op John, Paul, George en Ringo, compleet
met Beatles-haren, -jasjes, -stemmen. Niet deze groep. Ze gebruiken
gewoon hun eigen kleren en stemmen. En in navolging van de klassieke
muziek gebruiken ze louter authentieke instrumenten. Alle muziek die de
Beatles nooit live hebben uitgevoerd, spelen ze. Daartoe zijn blazers en
strijkers ingehuurd. En vele, soms merkwaardige instrumenten, die ze uit
alle uithoeken van de wereld hebben opgespoord. Ieder geluidje, zo
bekend van vele malen lp's en later cd's draaien, staat er op. Daar moest
ik heen. Zij hebben het voordeel dat het origineel wel te beluisteren is.
18 januari waren ze in Carré. Een eind weg. Nostalgie bracht me daar. Het
kon dichterbij. Het was al zo'n veertig jaar geleden dat ik daar was. Met
Neerlands Hoop. Mijn geliefde was er nooit.
Alles kwam tezamen daar in Carré. Uitverkocht. Dertien mensen op het
toneel. Het was een klassiek concert. Inclusief het geluid. De mevrouw
op een stoel naast me vond het de beste coverband die ze ooit gehoord

had. Ze had geen gelijk. Je noemt het Concertgebouworkest ook geen
coverband. Het is gewoon een orkest dat muziek van grote componisten
uit een ver verleden ten gehore brengt en dat heel precies doet. Ik kon alles
meezingen en tegen het einde zat niemand in Carré meer op zijn plek. Het
gerestaureerde dak ging er bijna af.
De volgende dag het origineel weer eens gepakt en toen ging mijn dak er
bijna af. Ze hadden het subliem goed vertolkt. Twee van de vier originelen
zijn er niet meer, maar vertolken kunnen we het eeuwig. Als je maar mag
blijven meebrullen.
Bij klassiek moet je je oud gedragen en nu The Beatles klassiek zijn voel
ik me oud.

PS The Analogues: 27 mei 2016 in MartiniPlaza.

Eric de Klerk

rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl
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Agenda
Rottum
Tot 13 maart
kerk Rottum
10.00 - 17.00 uur
expositie Linda's art
gratis entree
Zondag 13 maart
Bernleftheater
Usquerderweg 23 Helwerd/Rottum
15.00 uur
Tous les oiseaux d'Europe
zie elders in de krant

________________________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane

________________________________________________________

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

Dinsdag 8 maart
t Schienvat
19.30 uur
Het Hogelandster Dictee
Woensdag 9 maart
t Schienvat
14.00 uur
Vrouwen van Nu: Jarka Povova
Vrijdag 11 maart
t Schienvat
19.30 uur
Vergadering uitvaartvereniging
Zaterdag 12 maart
Hollandse  Disco
Vrijdag 18 maart
t Schienvat
20.00 uur
Wereldverteldag
Zaterdag 19 maart
t Schienvat
19.30 uur
Jeugd Advendo
Zondag 20 maart
t Schienvat

Let op!
Onze openingstijden zijn:
Vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur
(ook voor afhalen) 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 4 maart
Snert en roggebrood

Vrijdag 11 maart
Nasi en kipsaté

Vrijdag 18 maart
Pasta champignon roomsaus

Vrijdag 25 maart
Stamppot van het huis

Tot ziens bij Jeanet

14.00 uur
Jeugd Advendo
Dinsdag 22 maart
t Schienvat
20.00 uur
Vrouwen van Nu: Meertmoand Dia-
lectmoand
Woensdag 30 maart
t Schienvat
Pronkjewail en
uitreiking culturele prijs

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT
Dinsdag
9.30 - 12.00 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda On-
nes)
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
13.30 - 16.00 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda On-
nes)
20.00 - 21.30 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)
Woensdag
v.a. 19.00 uur
Advendo (jeugd)
Donderdag
18.45 - 19.15 uur
gymnastiek 55+ op muziek
19.30 - 20.30 uur
bodyshape
20.00 - 22.30 uur
damclub
Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
salon Leutje Lanteern geopend
stamtafel in de familiekamer
20.00 - 23.00 uur
biljartclub
Zaterdag
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers

Weekenddiensten
TANDARTSEN:
27 februari
Tandartspraktijk Booij
Winsum  0595  441545
28 februari
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum  0596  572818
5 en 6 maart
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom
Winsum   0595  441740
12 en 13 maart
Tandartsenpraktijk Loppersum
 Loppersum  0596  572818

19 en 20 maart
Tandartspraktijk Conradie
Bedum  050  3012337
26 en 27 maart
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom
Winsum   0595  441740
28 maart
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum  0596  572818

Patiënten van de aangesloten prak-
tijken binnen de Vereniging Tand-
artsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten de website
www.vtng.nl raadplegen voor in-
formatie over de dienstdoende
tandarts/praktijk.
Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts tele-
fonisch te consulteren.
_______________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum:  050  3014260
_______________________________________

PSYCHOTHERAPIE EN
LICHAAMSWERK
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk:
Groensingel 38 in Middelstum.

 06  51255926
W binnenwerk-psychotherapie.nl
________________________________________

MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum -  0595  437555
________________________________________

KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:

 050 3140211
________________________________________

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:

 0597  412613
________________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
 0595  551084 -  06  14611173

________________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST:
 0595  551084 -  06  14611173
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Rottum van onder en van boven
Afgelopen weken is er weer heel wat gebeurd in Rottum. Vlak voor de
winter inviel zijn de schoorstenen van het dorpshuis verwijderd en toen
ging het ijzelen. Wat een plezier voor groot en klein, maar niet voor het
dorpshuis. Het plaatsen van nieuwe schoorstenen, normaal de dag na
het verwijderen, duurde nu dus veel langer. We moesten daardoor een
hoop stoken om het een beetje warm te houden want de afvoer van de
kachel moest door het dakraam naar buiten. Maar goed, uiteindelijk zijn
na een tijdje de schoorstenen dan toch eindelijk geplaatst.

Even nadat de schoorstenen waren
geplaatst kwam de NAM weer
langs, nu om bodemonderzoek te
doen om zo te kunnen nagaan of er
nog meer aan ons dorpshuis ge-
daan moet worden om het aardbe-
vingsbestendig te maken.
Vijf meter diep is er een boring
gedaan en daar kwam het volgende
naar boven. Ondiep was er alleen
bouwzand en verstoorde grond, dan
veel puin, daarna onder de twee
meter zeeklei, op ruim vier meter
veen, daaronder weer donkere (ri-

vier-?)klei. Mogelijk zitten hier en
daar ook nog bewoningssporen,
maar dat vertelt het verhaal niet.
Het boren op zich was uiteindelijk
nog een lastige klus omdat ze door
een behoorlijke laag puin moesten.

Te zijner tijd zullen we in Rottum
wel vernemen wat de uitkomsten
zijn voor ons dorpshuis en of er nog
wat aan moet gebeuren.

Wimjan Rietdijk,
Willem van Wijnen

NAM grondboringen wierde Rottum (dorpshuis) 10 februari 2016. De diepte is in cm aangegeven.
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Foto van de maand
Home is where the heart is
Onlangs was ik voor t Lougnijs onderweg om in de Kooistraat foto's te
maken, toen mij dit opviel. Op zich een leuk plaatje, maar met een diepere
betekenis! Want met deze tekst geeft de bewoner duidelijk aan dat het niet
uitmaakt waar je woning staat, het wordt pas je huis als ook je hart er ligt.
Dan maakt het niet uit of je in Kantens, Appingedam, Praag, Istanboel of
in Syrië bent geboren, je voelt je daar thuis waar je veiligheid en
geborgenheid vindt. Op een plek waar de mensen je respecteren en
waarderen om wie je bent en niet vanwege je geloof, achtergrond of waar
je vandaan komt.

   Fred Reiffers - Kantens
___________________________________________________________

Weer een dieverdoatsiemarkt in april
Tijdens het stemmen voor de Europese Unie/Oekraïne op woensdag 6
april is er weer een dieverdoatsiemarkt, van 14.00 - 19.00 uur. De markt
wordt gehouden in t Schienvat en gebruik van een standplaats is geheel
gratis (u mag geen gebruik maken van eigen consumpties).
Opgeven kunt u bij Rita Pool o.pool1@kpnplanet.nl of M 06 -20839053.
Inrichten van uw stand kan vanaf 10.00 uur 's morgens.

Rita Pool Oud papier
Woensdag 20 april

vanaf 18.00 uur
T 0595 - 551788

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. WeverT 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijs-
baanvereniging van Kantens.

Giften
Uitvaartver. Kantens ......... 25,00
IJsvereniging Kantens ....... 25,00
L.B. ............................... 100,00
H.v.D. ............................. 10,00
Gem. Eemsmond ........... 184,00

Hartelijke dank
voor uw gulle gaven


