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Jeugdtoneelgroepen Advendo
een daverend succes
Op 19 en 20 maart jl. hebben de jeugdspelers van toneelvereniging Advendo geschiedenis geschreven met
hun eerste toneeluitvoeringen in dorpshuis t Schienvat in Kantens. Sinds dit toneelseizoen heeft de 84 jarige
toneelvereniging uit Kantens twee jeugdtoneelgroepen opgericht met in totaal maar liefst 16 enthousiaste
spelers in de leeftijd van 12 tot 19 jaar. Wie zegt dat toneel oubollig en alleen iets voor oude mensen is, heeft
het mis. Bij Advendo bruist het van enthousiaste jongeren die graag een komisch blijspel op de planken willen
zetten. En Kantens had dit weekend de primeur.
Beide jeugdtoneelgroepen lieten
zaterdagavond en zondagmiddag
in twee komische eenakters zien
wat voor geweldig talent ze in huis
hebben. Het publiek genoot met
volle teugen van het enthousiasme
van de jeugd. Het snelle spel, de
vele komische verkleedpartijen, de
eigentijdse teksten, de aandoenlijke typetjes en onverwachtse wendingen zorgden ervoor dat het publiek razend enthousiast was. Het
beloonde de jeugdspelers op beide
dagen met een staande ovatie en
een daverend applaus! Wat een
talent! Wat een genot om naar te
kijken!
De 10 enthousiaste spelers van de
12+ groep beten 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. Voor de vaste bezoekers
van Advendo kwam het kasteel wel
heel erg bekend voor… iets met
een jonkvrouw die een man zoekt?
Na de pauze was 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 diverse landen voor een groep bijzondere 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.
Lees verder pagina 2.
Op de foto de jeugdspelers van
toneelvereniging Advendo:
Amber Muntinga, Marnix Hartlief,
Maaike Schoenmakers, Jos Weidema, Jan Blaauwwiekel, Jurjen
Blaauwwiekel, Jamila Riemeijer,
Manon Bakker, Nienke Kijlstra, Kim
Hovenkamp, WendyWerkman, Ester
Bakker, Lotte Doornbos, Laureen
Wieringa, Annelies Bekkering en Jordan Timmermans
Willem Jan Knot
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Beiden waren ook verantwoordelijk voor de regie en begeleiding
van de jeugdgroepen.
Het schitterende kasteel als decor was gemaakt door Gerben
Lenstra en Marten Miske. De
meiden van de 15+ groep verzorgden zelf de grime voor beide
jeugdgroepen en de techniek was

in handen van Willem Jan Knot.
Toneelvereniging Advendo kijkt vol
tevredenheid terug op het daverend
succes van de jeugd en is erg trots
op haar jeugdtoneelgroepen, waar
jong aanstormend talent een podium krijgt om op te schitteren. Dat
belooft nog wat voor de toekomst!

Oud papier
Woensdag 20 april vanaf 18.00 uur 0595 - 551788

Cultuurmarkt
Pronkjewail 2016
op 2 april in Kantens
Op zaterdag 2 april 2016 organiseert de Stichting Culturele Raad
Eemsmond de jaarlijkse cultuurmarkt Pronkjewail. Tijdens dit evenement wordt tevens de Culturele Prijs 2015 van de gemeente Eemsmond
uitgereikt aan drie genomineerden. Pronkjewail richt de schijnwerper
elk jaar op culturele activiteiten in een ander deel van de gemeente. Dit
jaar zijn dat de dorpen Kantens, Rottum en Stitswerd. Iedereen is van
harte welkom. De toegang is vrij.
CULTUURMARKT
De cultuurmarkt wordt gehouden
van 14.00 tot 16.00 uur in dorpshuis
t Schienvat en de Antoniuskerk te
Kantens.
Diverse culturele organisaties uit
Kantens, Rottum en Stitswerd zullen zich presenteren, waaronder de
stichting Rottumer Kerk, de stichting t Hoeske van Thais Joaptje en
het dorpsblad t Lougnijs. Kerkhof
Rottum en Annet Eveleens (fotografie) hebben gezamenlijk een
expositie. Er zijn kunsttentoonstellingen van Mirjam Bouchier (keramiek), Gerda Onnes en Meinke
Maria Wentink (schilderijen). De
Werkgroep Vertellen Kantens (één
van de genomineerden voor de
Culturele Prijs) komt met een mini
huiskamervertelfestival/vertelcafé. Er wordt een demonstratie glasmozaïeken gegeven door Kristel
Jansen en er is een workshop creatief schrijven met Bianca Boxtart.
Daarnaast wordt de DVD film van
het klooster Juliana Rottum een
aantal keren vertoond.
In t Schienvat zijn er muzikale optredens van de Kaanster Vlinthippers en de band Heavy Clay. In de
Antoniuskerk is er eerst een orgelbespeling door Martin Sprenger,
daarna treedt het koor Pavane op.
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UITREIKING CULTURELE PRIJS
Vanaf 16.00 uur zijn er in t Schienvat
te Kantens korte presentaties door
de drie genomineerden (Erik de
Graaf uit Warffum, Gerrie Jonker
eveneens uit Warffum en de Werkgroep Vertellen Kantens), omlijst
door muziek van de Groninger band
Heavy Clay. Daarna wordt bekend
gemaakt wie van de genomineerden de eerste, tweede en derde
prijs heeft gewonnen en volgt de
uitreiking van de prijzen door wethouder Harrie Sienot. De middag
wordt afgesloten met een receptie
met licht en muziek van Peter Kolhorn, DJ Houdini en DJ Ucello.

1. We chatte ff met...
Jefta Vermaning, Kooistraat in Kantens.
2. Wat is je favoriete muziek?
Rap muziek.
3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden?
Voetbal en vissen, dat zijn mijn
hobby's.
4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds) tegenkomen?
Voetbalveld, of langs het Boterdiep.
5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Ameland.

9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Voetbal.

6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je 's nachts wakker maken?
Vijf frikadellen en vijf borden patat.

10. Wat zou jij in het dorp waar je
woont willen veranderen en waarom?
Ik wil graag een voetbalveld met
kunstgras en een snoepwinkel.

7. Op welke site ben je vaak te
vinden?
agar.io,agarabi, fishao.
8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
er uit?
Heel rijk zijn.

11. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Rik Wildeboer

Laatste bijeenkomst van
Vrouwen van Nu van dit seizoen
Vrouwen van Nu afd. Middelstum e.o. houdt de laatste bijeenkomst van
dit seizoen op dinsdag 19 april in t Schienvat te Kantens. Voor deze
bijeenkomst is mw. C. v.d. Wal uit Uithuizermeeden uitgenodigd. Zij zal
een lezing houden over het kleinste museum in Noord Nederland 'Het
behouden blik'.
Het thema is: 'Tijd in beeld door
blikken'. Het museum bezit een
zeer uitgebreide verzameling blikken en curiosa van bekende merken als de Gruyter, Broekema, van
Nelle, Douwe Egberts en nog veel
meer. Mw. v.d. Wal zal ook een
aantal blikken meenemen en ook

de leden kunnen blikken meenemen.
Aanvang van de bijeenkomst is
20.00 uur.

Je kunt mij elke mooie droom verkopen
en ik betaal de rekening met mijn gevoel
want ongeacht hoe of het af zal lopen
het middel vind ik interessanter dan het doel
geef mij een draad en ik weef de verhalen
voeg kleurige patronen tot een spannend boek
probeer het nu naar de toekomst te vertalen
waarin ik steeds naar onbetreden paden zoek
Jansje Schuringa-Panman
Uit: Vrouwen van Nu
3

Start provinciaal project

'Sterk Vrijwilligerswerk'
'Sterk vrijwilligerswerk' is een uniek initiatief van zeven provinciale en
vijf landelijke organisaties en is erop gericht de maatschappelijke
meerwaarde van vrijwilligersorganisaties te benutten en de continuïteit
en vitaliteit van deze organisaties te versterken. Samenwerking van
vrijwilligersorganisaties wordt hierbij steeds belangrijker. In de provincie Groningen start het project vanaf 21 maart met een viertal regionale
inspiratiesessies.
Zoals eerder gezegd: als Statenlid vergader ik vooral. Maar soms doe ik
iets heel wat anders. Vrijdag 11 maart en zaterdag 12 maart waren er
veel mensen in de weer voor NL Doet. Tijdens NL Doet doen duizenden
mensen vrijwilligerswerk en worden geplande klussen aangepakt. Het
werk dat wordt verzet heeft een belangrijke maatschappelijke functie:
het werkt verbindend omdat gezamenlijk de schouders er onder worden
gezet. Vrijwilligerswerk: hoe leuk kan het zijn!
De koning en de koningin zetten
zich in bij speeltuin- en buurtvereniging Vreugdeoord in Alphen aan
den Rijn. Willem-Alexander vulde
het zand aan bij de zandbak en
Maxima maakte speeltoestellen
schoon. De Gedeputeerden van de
Provincie Groningen staken de
handen uit de mouwen in en rondom de kerk van Hornhuizen, zoals
bankjes repareren, de keuken verven en de toren opruimen. En ik? Ik
maakte me verdienstelijk in mijn
eigen dorp. Er stonden voor de provincie Groningen 572 klussen op
de lijst en het dorpshuis van Stitswerd was er eentje van. Ons dorpshuis heeft een belangrijke functie
als hart van het dorp. Maar dit gebouw vraagt ook veel onderhoud.
Terwijl we ons laafden aan koffie
met koek, werden de klussen verdeeld. Zo moest het houtwerk van
de goten ook schoongemaakt wor-

den. Die klus was niet aan mij
besteed! Ik op de ladder, vier meter
hoog? Brr! Hoewel ik nooit hoogtevrees had, brak 21 jaar geleden me
opeens het zweet uit toen ik op de
ladder stond om een slaapkamerkozijn op de eerste verdieping te
gaan verven. Sindsdien bleef ik
met beide benen op de grond staan,
letterlijk en figuurlijk… Omdat er
maar één vrijwilliger zich aanbood
voor de klus, zou het niet lukken om
alle houtwerk op deze morgen
schoon te maken. Zou het misschien toch? Ik verzamelde alle
moed en ging de ladder op. Terwijl
ik me vasthield aan de dakgoot,
voelde ik opvallend genoeg geen
angst en kon ik me op grote hoogte
verdienstelijk maken op deze zonnige vrijwilligersdag. NL Doet heeft
mij ook nog wat opgeleverd!
Maar er wordt ook vergaderd! Op
woensdag 20 april is
er om twee uur 's
middags een Statenvergadering. Ook is
er weer de mogelijkheid om als Gast van
de Staten de vergadering vanaf de tribune te volgen en bij
een rondleiding het
Provinciehuis te bewonderen. Als gastvrouw voor deze vergadering wil ik u uitnodigen om u hiervoor op te geven via
de site van de Provincie Groningen of dit
nummer te bellen:
050-3164458. Van
harte welkom!
Hilma Oudman-Dam
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INSPELEN OP VERANDERINGEN
De maatschappelijke meerwaarde van vrijwilligersorganisaties is
groot. Ze zijn in staat groepen aan
zich te binden en met elkaar te
verbinden. Met de opkomende participatiesamenleving wordt gerekend op een toename in de bereidheid tot vrijwillige inzet. Tegelijkertijd worden daarmee hogere eisen

voor is een motor nodig, die de
vernieuwing stimuleert en aanstuurt, dat wil zeggen: een stevig
bestuur.

gesteld aan de bestuurlijke kracht
en kwaliteit in het vrijwilligerswerk. Voor vrijwilligersorganisaties betekent dit dat zij moeten
meegroeien en voortdurend moeten inspelen op veranderingen in
de omgeving.

en vinden het belangrijk om dorpsbelangen, sportverenigingen,
muziekverenigingen, scoutingverenigingen en cultuurorganisaties
te stimuleren tot lokale samenwerking.

VERGROTEN LEEFBAARHEID
Deze ontwikkeling biedt echter
ook kansen. Vrijwilligersorganisaties kunnen dit aangrijpen om
daarmee hun impact te vergroten
en een (nog grotere) bijdrage te
leveren in het verbeteren van leefbaarheid in hun dorp of regio. Hier-

INSPIRATIESESSIES VOOR
VRIJWILLIGERSORGANISATIES
Huis voor de Sport Groningen en
de samenwerkingspartners onderschrijven bovenstaand belang

'Sterk Vrijwilligerswerk'
wordt mogelijk gemaakt door:
de provinciale organisaties CMO
STAMM, Groninger Dorpen, Huis
voor de Sport Groningen, Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
Noord (KNVB Noord), Scouting
Groningen, Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD), VRIJDAG
en de landelijke organisaties
Movisie, Vereniging Nederlandse Organ isa tie Vrijw illigers
(NOV), Scouting Nederland,
NOC*NSF, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en amateurkunst (LKCA).

Oud papier
Woensdag 20 april
vanaf 18.00 uur

T 0595 - 551788

Energieproject op OBS Klinkenborg
In de projectweek in februari is er in de hele school gewerkt aan het
onderwerp 'energie'. Hiervoor hadden we onder andere een lespakket
vanuit IVN, waarbij de kinderen werkboekjes kregen met allerlei leuke
proefjes. Zo hebben de kinderen een batterij gemaakt, gewerkt met de
stroomkring, lessen gemaakt over fossiele brandstoffen en over groene
energie.

Ook in de onderbouw werd hieraan
gewerkt door het maken van windmolens, praten over de zon en wat
de zon voor ons doet. Door een
aantal kinderen uit de middenbouw
is de Eemshaven nagebouwd. Als
hoogtepunt (of dieptepunt, het is
maar hoe je het bekijkt) kwam er
een gastspreker met lessen in de
hele school over 'energie uit poep''
(biogas). De kinderen hebben hard
gewerkt aan uiteenlopende opdrachten, jong en oud hebben sa-

mengewerkt en we hebben als team
weer genoten van de creativiteit
van de kinderen op onze school!
Op de foto de nagebouwde Eemshaven door groep 3/4
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'Oh, ain van Johannes en Gepke'. Zo reageren mensen soms op mij, Hans
Werkman, als ze zich afvragen wie ik ben.
Ik ben in 1963 op Langestraat 27
geboren. We woonden in het huis
met de naam 'Bouwlust'. Mijn vader had daar een filiaal van het
timmerbedrijf Mars uit Stedum.
Mijn eerste acht jaren heb ik in
Kantens mogen wonen. Als klein
kereltje speelden we veel op het
Kerkpad samen met mijn broers
en de buurtgenoten, de kinderen
van Bultena en Willems en neven
en nichten die in het dorp woonden. Op m'n vierde hadden mijn
ouders bedacht dat ik naar de kleuterschool moest. Ik vond het vreselijk; weg onder moeders rokken
en bij een vreemde juf in de klas,
juf Kroeske. Ik denk dat ze nu geen
blauwe schenen meer heeft van
mijn eerste schooldag. Ze heeft
wat moeten verduren. En je moest
in de klas Nederlands praten i.p.v.
'boers' zoals we thuis deden. Op
m'n zesde ging ik met m'n zus en
broers naar de prof. B. Holwerdaschool in Middelstum. In het
dorp speelden we veel achter de
molen, waar ik ook mijn eerste
vissen heb gevangen, hebben erg
veel door het raampje gekeken bij
bakker Dijk wat hij allemaal deed
in de bakkerij.
Twee weken voor mijn achtste
verjaardag zijn we verhuisd naar
Stedum. Daar had mijn vader het
bedrijf, samen met een compagnon, overgenomen van Mars en
ging verder onder de naam bouw-

bedrijf Werkman en Laning. In Groningen heb ik op het Gereformeerd
lyceum/havo (nu Gomaruscollege) drie jaren Atheneum gedaan
en ben daarna verder gegaan op de
havo. Hierna ben ik de opleiding
voor leraar begonnen op de Pedagogische Academie in Groningen.
Het leek me zo geweldig om het
voorbeeld van mijn meester op de
lagere school te volgen, nl. schriftjes nakijken. Tijdens de opleiding
kwam ik er achter dat er toch iets
meer te doen is dan alleen dat.
Nadat ik dit had afgerond en mijn
acte in bezit had, mocht ik komen
werken aan de Holwerdaschool te
Middelstum. Weer terug dus waar
ik ben begonnen. Hier heb ik bijna
17 jaren gewerkt als leerkracht,
remedial teacher, interne begeleider, ICT-er en adjunct directeur.
Op deze school heb ik ook mijn
vrouw Tjitske ontmoet, waar ik
inmiddels dertig jaren mee ben
getrouwd. We woonden in Middelstum vanaf ons trouwen, zijn in
1995 verhuisd naar Winsum en in
2003 naar Zuidlaren. Na deze 17
jaren ben ik in Schildwolde gaan
werken als leerkracht, interne
begeleider en ICT-er. Hier werk ik
nog steeds met veel plezier in de
hoogste groepen.
We hebben drie kinderen gekregen, twee meiden en één jongen.
De meiden zijn getrouwd en hebben allebei twee kinderen en onze

zoon heeft verkering. We weten
dus ook al wat het is om opa en
oma te zijn.
In mijn vrije tijd hou ik me bezig
met geocachen (schatzoeken
m.b.v. GPS), klussen, dieren verzorgen, stamboomonderzoek,
handletteren, muziek maken, zingen, netjes boeten, modeltreinen,
technisch lego, genieten van vrouw
en (klein)kinders.
Ondanks het wonen in Drenthe
kom ik nog regelmatig in Kantens
en omgeving. Even rondrijden met
mijn moeder, het kerkhof bezoeken, waar een deel van ons voorgeslacht ligt, doorrijden naar Stitswerd, langs 'Theebus' waar opa en
oma van Dijk en het gezin hebben
gewoond. Een omgeving waar mijn
roots liggen. Ook rij of loop ik wel
met mijn groep door het dorp na
lessen over wierden en breng dan
een bezoek aan het Groninger Hogeland. Kantens is een mooi voorbeeld van een wierde met radiale
bebouwing. Een dorp waar ik me
heb thuis gevoeld. Een dorp met
herinneringen: kauwgumballen
kopen bij vrouw Wieringa voor één
cent, kijken bij bakker Dijk, de
hazen die hingen te drogen boven
het smidsvuur van Bultena, de
paling in een ton aan een touw in
het Boterdiep bij het café naast

bakker Dijk, de schepen van Moret die regelmatig bij de brug lagen
te wachten op hoger water, het
spelen in 't Oost, scholletje trappen, leren schaatsen op de Thomas Wierema-ijsbaan, spelen op
de boerderij bij Doornbos of Holtman, de optochten op 5 mei. Kortom... een tijd om niet te vergeten.
Beste mensen, het ga jullie goed.
Hans Werkman
Zuidlaren

De Stitswerder schoonmaker
De tweejaarlijkse schoonmaak waarvoor het dorp wordt opgetrommeld, lijkt een test. Rasechte Stitswerders
zullen het bij NL Doet allerminst erg (of nog beter: leuk) vinden om de handen uit de mouwen te steken. Het
siert ons dat we opgewekt gestemd richting het dorpshuis marcheren om aan het werk te worden gezet. Om
representatief op de foto te staan, wordt op het laatste moment nog naarstig gezocht naar T-shirts die NL
Doet in een ver verleden heeft verstrekt. Zo is het innerlijk en uiterlijk van de Stitswerder schoonmaker
onderdeel van een sociaal gebeuren. Eenmaal gearriveerd wordt bijna met afgunst gekeken naar de shirts.
'Past een XXL jou wel?' wordt liefjes gevraagd. De persoon in kwestie is in geen geval beledigd. 'Nee, maar
dat shirt kan wel als poetsdoek.' Tot zover de waardering die de gemiddelde Stitswerder opbrengt jegens gratis
kleding.

De kluslijst die het hoofd van de
tafel te berde brengt, levert commentaar op. Enkele klusjes hebben
minder achterstallig onderhoud.
'Eén keer per maand moeten degenen die de dorpstuin maaien nu ook
de vensterbanken meenemen.' Wat
de quasi snuggere opmerking oplevert: 'Met de maaier?' Als een
schoonmaker afdwaalt van het
onderwerp en een 'eureka' moment
beleeft, zijn we ook niet te min om
pesterig een collectief 'oohhh…' te
laten horen. Terug naar de zaken

waarvoor we zijn gekomen. 'Ik heb
een zak zout die naar het dorpshuis
moet,' zegt de taakverdeler zakelijk. 'Dus die mogen wij ook gebruiken?' vraagt een dorpsbewoner
hoopvol, maar wordt weggehoond
met een: 'Ja, voor patat zouten zeker.'
Commentaar leveren, daar zijn wij
Stitswerders voor in de wieg gelegd. Flauwe bijdragen, idem dito.
Zo wordt geïnformeerd naar het
zitje op het Kwintplein waar in de
zomer uitbundig flora rondom bloeit,

maar kennelijk niet door elk gewaardeerd wordt. 'Hoort die roos
daar wel? Ik zou zeggen: dan knippen we die bij de grond af.' Dit
efficiënte idee wordt simpelweg
afgewezen met 'Néé, Jan.' 'Zo gaat
het bij jullie thuis ook, zeker,' veronderstelt iemand en beeldt een
overactieve verdelger van 'onkruid'
uit.
En dan is het tijd om onze actieve
kant te tonen. Deze is net zo aanwezig als mooi weer zodat we ons in
de lente wanen. De Stitswerder
werkgeest is uit de fles, en keert
niet zomaar terug. Tot in de middag
wordt inspanning geleverd.
's Avonds is de arbeider zijn loon
waard: een door het Oranjefonds
gesubsidieerde maaltijd. Het Bengaalse menu van Laurens Anisuzzaman valt in goede aarde. We
lijken een Stitswerdse identiteit te
bezitten waar commentaar en ironische opmerkingen onderdeel van
uitmaken, getuige de gesprekken.
'Gefeliciteerd met je schoonmoeder. Hoe oud is ze?' wordt er gevraagd. De onverschillige reactie
luidt: 'Geen idee. Ze is grijs dus ze
zal wel oud zijn.' En tussen de be-

drijven door wordt het Gronings
onderwezen. 'Wat betekent klapdeus*?' vraagt de pedagoog. Waarop de surrogaat-Groninger moeilijk kijkt. 'Ik weet niet. Airbag?'
Antrude Oudman
*laptop

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.

Jaarvergadering VDK
De jaarvergadering VDK is op 20
april om 20.00 uur in t Schienvat. De
VDK en de commissies overleggen hun jaarverslagen over 2015.
U bent van harte welkom.
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

Het Hogelandster Dictee
t Volk van Loug en Stad
onder n vergrootglaas

Dag van de Grunneger toal
In deze t Lougnijs kunt u diverse verhalen tegenkomen die te maken
hebben met de extra aandacht voor de Groninger taal: het Hogelandster
dictee dat op 8 maart werd gehouden in t Schienvat en de verhalen die
men in t Schienvat kon horen op vrijdag 18 maart bij de Werkgroep
Vertellen Kantens.
Op zaterdag 19 maart was er voor
de zevende keer de Dag van de
Grunneger toal. Bij aankomst in de
Groninger Archieven kreeg ik een
sticker om op mijn jasje te plakken
zodat ik herkenbaar was als deelnemer. Verder kreeg ik enkele consumptiebonnen. Alle bezoekers
kregen twee boekjes: één met Groningse columns en de andere was
een boekje van Siemon Reker met
de titel “Voornamen van Alle Groningers”. Ondergetekende was er
voor de tweede keer. De eerste
keer was ik er als onderdeel van het
Vertelfestival Kantens, er werden
toen vertellers gezocht en dit was
een uitgelezen kans om vertellers
te horen. Dat was ook deze keer het
geval, want er waren vertellers uit
alle Groninger windstreken. Ik werd
door Corrie Lenstra gevraagd of ik

er wat voor voelde om een Gronings verhaal te vertellen, als vertegenwoordiger van het Hogelandster Gronings. In kleine kring (Vertelcafé) had ik wel eens een verhaal verteld, dus dat durfde ik wel.
Mijn optreden stond als laatste
gepland, dus was er genoeg tijd om
diverse rondjes door het gebouw
van de Groninger Archieven te lopen, waar divers Gronings cultuurgoed te zien en te horen was. Ik
moest om 15.00 uur zelf aan de bak
door in een bus mijn Gronings verhaal te vertellen. Het verhaal wat ik
vertelde was een waargebeurd
verhaal, maar ik heb er mijn eigen
fantasie op losgelaten, over een
razzia tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na afloop sprak een man
mij aan die iemand in zijn familie
heeft gehad die, net als een perso-

nage uit mijn verhaal, opgepakt
was tijdens de bewuste razzia rondom Bedum en naar Duitsland moest
om voor het Nazibewind te werken.
Het was een mooie ervaring en
zeker voor herhaling vatbaar.
Zwanny Hofman

2. Veur summegen kommen wie over as
hozezokken, mor t is mainsttied uterlieke schien. Wie kinnen glìn ien hakken
weden, mor wèl muite veur ons dut wait
wel beder.
3. Vremden kinnen dat makkelk aanvuilen as bot mor ien wezen is t liekoethaid
en wat wie zeggen dat mainen we.
Aiglieks n vörm van degelkhaid, wied
verbraaid, op n ènd boeten pervinzie,
richt en slicht, zeggen wie mit Geert
Teis Pzn.
4.Dizze dichter oet Knoal zee: Elk van
ons volk van echt Grunneger bloud zegt
dat e deurzet, dwaars der deur as t
mout. Hai zet kop der mor veur en holdt
moud ter mor ien. Want bin k aans wel
weerd da'k n Grunneger bin?

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.

Poask

Wonderlaand

s Soaterdoags veur Poask gingen wie ien tob,
dat was mie n gespaddel en geschrob,
van dij gevolgen aal aan ons glom en blonk,
want sundoags kregen wie onzent poaskepronk.
Hail groots zaten wie aan poasketoavel, mit n knivvel om snoet,
bakker brocht op meterslaange plaanken wit/zuit- en krintestoet.
Moeke kookte aaier, ien n haile grode paan, wel drij stieg,
op stoet roombotter, n beker sukkeloamelk,
baaide vris van boer, genog veur elk.
Stìnzat van aaier enzowathìn haren wie loater pien ien t lief.
Smirregs gingen wie neutenschaiten of aibeltjen op deel,
ook doar kregen wie din gain dreuge keel.
n Old riemke ludt: Poaske komt wanner e wil
Moar tòch aaltied in April.
Gaait van t joar toch nait meer op en kin wezen:
Poaske komt sums ien Meert
Den Meert het n krol ien steert.
Tegen Poask dink ik weer haalftied
aan dij nuvere genougelke tied.

As veurjoars vroeg ien meert
mien paauwhoan ropt en vrut,
zien verenpacht pronken dut
en straks opschudt zien steert,

Aldert B. Ritzema
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1. Maank Hollanders vuilen wie ons nait
zo smui ien t proaten. Zo nou en din
mizzen wie n soort leventeghaid en wie
herinnern ons te loat:' Dat haar k votdoadelk zeggen kind.'

dan het de paauwhen dat zo wild
-zij draait en wiendt en keert,
-heur haals verhinneweerd-en aalgedureg sloom
heur minirok optild.
Dan ruust et zaachte wold
en duzelt het van kleur
as hij zien waaier volt
en schruuwt, ik hol,
ik hol van heur.
Reinder Hiemstra
Oet:
t Geluud van lucht laand en wotter

5. Wie binnen kwetsboar en ons gevuil
zit ien doofpot, mor dove kolen kinnen
gluien. Wie vienden veul laank goud tot
moat vol is. Din goan wie ons stoaregaan woaren veur aal dat nittjen en
naren.
6. Wie leven bedachtzoam, zunder kwetterderij en ons gevuil holden wie veur
onszulf. Wie binnen wis ien t deurpoeiern, hoesvaast, traauw ien vrundschop, mor ook ongenoakboar ien rebulie. Boetendes binnen wie zuneg.
7. n Veurbeeld van zuneghaid: Soavends ligt n olle boer oet Tinaalng op
staarven, hail rusteg en stiefzaik. 'Joa,'
zegt oldste zeun ien n gruine boezroen,
' pa heurt of zigt niks meer, t is zo
òflopen, wie mouten aan begroafenis,
advertinzie en raauwkoarten denken.
Dat wordt nog duroabel genog.'
8. Twijde zeun, mit n ommejazzen boksem aan, zegt:' Eerste klas, dat huft
toch nait, twijde is ook aal mooi.' Daarde zeun, mit n stuutsiekoorn boksem
om t gat, zegt:' Ons ollu waren toch zulf
ook haitied vrezelk zuneg.
9. Wie stoan der nait maal veur, doar
nait van mor toch. Nee, pa mog nait over
zulkse lasten en swoaregheden. Daarde klas is ducht mie ook toch nuver.'
10. Din dut pa ogen open en stekt kop
ien t ìnd en zegt:' As t zo wied is zel k
ter wel hìn lopen!'

Meertmoand
Dialectmoand

Het Hogelandster Dictee

In samenwerking met de Vrouwenraad werd op dinsdag 8 maart Het
Hogelandster Dictee gehouden in t Schienvat te Kantens. De zaal zag er
gezellig uit met veel Groninger vlaggetjes, een Groninger deurmat en
Grunneger mollebonen op tafel. Er waren 35 deelnemers en evenzoveel
bezoekers. Nog nooit was de deelname zo groot, werd me verteld. Henk
Scholte heette iedereen welkom en na het zingen van het Gronings
volkslied werd er begonnen met het dictee. De titel was: t Volk van Loug
en Stad onder n vergrootglaas. Foske Hopma Zijlema uit Usquert las het
dictee voor. Het waren tien pittige lange zinnen met enige instinkertjes
(zie Grunneger Houkje).
Na het schrijven was er werk aan
de winkel voor de vijfkoppige jury.
Er was toen tijd voor de deelnemers
om een drankje te halen, een praatje te maken en te luisteren naar de
muziek van twee leden van de
Stroatklinkers. Het was schijnbaar
een heel karwei om de dictees van
35 mensen na te kijken, want het
duurde al met al vrij lang voor de
jury te voorschijn kwam. Maar eindelijk was het zover. Op de beamer
werden de tien zinnen één voor één
geprojecteerd, waarbij Piet Kruizinga uitleg gaf. Zo kon je zelf al een
beetje nagaan wat je fout had. Van
de eerdere prijswinnaars 'de pro-

fessionals' ging de prijs naar Fré
Schreiber, Middelstum (12 f). Bij de
anderen, 'de amateurs', gingen de
prijzen naar Jan de Jong, Assen (15
f), Greet Faber, Winsum (19 f) en
Kees Reinders, Middelstum (20 f).
Bij het teruggeven van de dictees
was iedereen nieuwsgierig hoeveel fouten er gemaakt waren. Dat
viel hier en daar flink tegen, het rode
potlood moest er vaak aan te pas
komen. 't Gemiddelde lag op 38
fouten.
Anje van der Hoek (21 f)
Zwanny Hofman
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Wereldverteldag
Op 20 maart 2016 worden er over de hele wereld verhalen verteld, lange
en korte, vrolijke en verdrietige verhalen. En overal wordt geluisterd,
gelachen of een traantje weggepinkt.

Ook in Kantens (in t Schienvat op 18
maart) werd verteld en aandachtig
geluisterd in een gezellige ambiance. Jammer, dat er niet meer luisteraars waren, wat hebben ze wat
gemist!
Vertellen, een hernieuwde tak van
sport, lijkt het wel. Samen zijn en
luisteren naar elkaar, met elkaar.
Een actieve vorm van sport!
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In Kantens werden ook filmpjes
vertoond van verhalen uit andere
landen. Vooral verhalen over de
spin Ananzi zijn populair.
In de pauze vertelde Corrie Lenstra
over de mogelijkheid, bij voldoende deelname, een vertelcursus te
starten waar je kunt leren vertellen.
Wie weet!
Informatie bij Corrie Lenstra
552390.
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Jeroen
Ik stond voor het oude huis op de Markt. Dus hier heeft hij waarschijnlijk
gewerkt. Hij woonde ergens aan de andere kant. Hij keek uit over de
Markt, waar nu zijn standbeeld staat. Ik probeerde mij voor te stellen hoe
het er hier in de late Middeleeuwen uitzag. Een leerling mengde allerlei
stoffen om de goede kleur verf te maken. Een familielid sjouwde een

schilderij naar buiten dat net verkocht
was. Ratelende karrewielen. Rijk, en
in lompen geklede mensen op de Markt.
'De Kleine Winst' heet het huis nu.
Vroeger zag het er anders uit. Alleen de
kelder schijnt nog uit de vijftiende eeuw
te zijn. Er is een souvenirwinkel in
gevestigd. Daarnaast zat Pearl, de brillenwinkel. Ik schrijf met opzet 'zat',
want die zit er niet meer. Zaterdagavond 27 februari stortte het hele pand als een kaartenhuis in. Ik stond daar
16 februari, elf dagen ervoor. Pearl scheen van binnen te verbouwen. De
bouwvakkers waren net vertrokken. Kennelijk hadden ze iets verkeerds
gedaan. Misschien raadzaam om bij concurrent Specsavers een gratis
oogtest te doen. Sommige balken kan je niet blind wegrammen. Ook dit
pand was eeuwenoud. 'De Kleine Winst' staat er nu wat verloren, maar
volgens de berichten, onbeschadigd bij. We hebben het over de Markt in
Den Bosch of wat chiquer klinkt 'sHertogenbosch.
In 1967 vertrok ik met mijn oudste
broer naar Den Bosch. Er was daar
een grote Jeroen Bosch-tentoonstelling. Jeroen Bosch was zeer
populair in de zestiger jaren. De
monsters en gedrochten spraken
zeer tot onze verbeelding. Jeroen
Bosch hallucineerde dachten wij.
Waarschijnlijk door gebruik van
drugs. Zo was hij een beetje een
van ons. Een hippie avant la lettre.
Boudewijn de Groot bezong zijn
schilderijen al als het circus van
Jeroen Bosch. Op mijn kamer hing
een plaatje van de Tuin der Lusten,
zijn meest vermaarde werk. Ik probeerde te tekenen in zijn stijl. Op
oude foto's van mijn kamer zie ik de
resultaten aan de muur hangen.
Een beetje zwartgallig was het wel.
Wat ik mij van de tentoonstelling
herinner waren de lange wacht12

rijen voor de deur van het Noordbrabants Museum. Toen nog in een ander
gebouw. Er waren destijds 300.000 bezoekers. Ze hadden hoogstens
30.000 verwacht. Ze hadden buiten de naar mysterie zoekende jongeren
gerekend.
49 jaar later ben ik er weer. De lange wachtrijen probeerden ze te
voorkomen door tickets online te verkopen met een time slot. Drie
Engelse woorden in één zin, die in 1967 niet gebruikt werden. Tickets
heetten toen nog gewoon kaartjes en van online en time slot hadden we
nog nooit gehoord. Ik moest tussen 13.00 en 14.00 uur binnen zijn, waarna
ik zo lang mocht blijven als ik wilde. En inderdaad ik kon zo doorlopen om
daarna aan te sluiten voor een lange rij voor de garderobe.
Voor ieder schilderij stond een rij. Vooral voor de beroemde drieluiken.
Gelukkig ben ik redelijk lang en stelde ik me tevreden met een plaatsje
op de tweede rang. Ik moest tenslotte op tijd voor de trein terug zijn.
Schuifelend bereikte ik het einde van de tentoonstelling. Onder de indruk
en teleurgesteld. In 1967 waren meer schilderijen 'echt' dan nu. Ik weet
dat één schilderij mij toen erg aansprak. Nep dus. Onderzoek van enkele
wijze mannen hebben aan het licht gebracht dat sommige werken niet van
hemzelf waren. Op het begeleidende bordje staat nu 'uit het atelier van
Jeroen Bosch' of 'navolger van Jeroen Bosch'. Jaarringenonderzoek, hij
schilderde op houten panelen, toonde aan dat het hout van enkele panelen
na zijn dood gekapt was. Tja, redelijk overtuigend dus. De Spanjaarden
van het Prado Museum, waar enkele werken vandaan kwamen, waren
zo teleurgesteld dat ze 'afgekeurde' schilderijen niet naar Den Bosch lieten
gaan.
Ik kocht een magazine (= tijdschrift) in de museumshop (= museumwinkel) over de achtergronden van zijn mystiek. Destijds had ik niet veel te makken. Ik had
toen een boek bij De Slegte gevonden. Niet
duur, maar met Italiaanse tekst. Niet handig
om iets van zijn achtergrond te leren. Ik fantaseerde het er wel bij.
Ik sloot weer aan in de rij voor mijn jas en
rugzak.
Ik liep naar de Markt om zijn standbeeld te zien
en om een indruk van zijn leefomgeving te
krijgen. Ik wist nog niet dat 500 jaar na zijn dood
het huis van zijn buurman zou instorten.
Nog een hellestraf van de meester (na zijn dood
is het ooit een bordeel geweest) of had hij
misschien ordinair ruzie met zijn toenmalige buren en vond hij het nu wel
een aardige gelegenheid om zich te laten gelden.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
www.tlougnijs.nl

Ritsema Agrarische producten
De oorsprong van het bedrijf zoals die nu is ligt in 1984. In dat jaar is besloten het melkvee weg
te doen met het oog op de hoge investeringen die anders gedaan moesten worden. In plaats van
te investeren is besloten het melkquotum te verkopen en als fouragehandel verder te gaan.
Al in 1981 zijn wij naast het melkvee begonnen
met de handel van kleine balen hooi en stro. Het
hooi kwam van 23 ha. eigen land, het stro werd
gekocht van akkerbouwers uit de omgeving.
Het transport werd destijds gedaan door een
unimog en aanhangwagen. Vanaf 1984 zijn wij
ons volledig gaan richten op de verkoop van hooi
en stro. Sinds 1989 leveren wij aan het Dierenpark in Emmen (recent omgedoopt tot Wildlands
Adventure Zoo), wat wij na al die jaren nog
steeds met veel plezier en een gevoel van trots
mogen doen.
In de loop der jaren zijn er steeds meer producten bijgekomen, zoals gemalen en gehakseld
stro, zaagsel, perstouw en landbouwplastic.
Ook kwam er steeds meer vraag naar grote
balen hooi en stro. Voor het persen van deze
balen maken wij gebruik van een vaste loonwerker. Het laden en transporteren gebeurt in
eigen beheer. Hiervoor hebben wij een shovel,
unimog, trekker en vrachtwagen tot onze beschikking.
De laatste jaren zijn wij naast het aanbieden van

producten ook diensten gaan verrichten voor
bedrijven en particulieren in de omgeving. Naast
een shovel hebben wij de beschikking over een
mobiele kraan en een midi-rupskraan. Hiermee
zijn wij in de gelegenheid diverse tuin- en graafwerkzaamheden te verrichten, ook op kleine
oppervlakten. Andere diensten die wij momenteel aanbieden zijn: Het frezen en/of kilveren van
tuinen, het aanleggen van diverse soorten erfverharding, het schonen van sloten (maaikorven) en het wegfrezen van grondruggen (bijvoorbeeld na het maaikorven).
Het is helaas niet mogelijk alles hier te vertellen.
Indien u graag meer wilt weten kunt u kijken op
onze website www.ritsemafourage.nl. Hier kunt
u van alles vinden over onze producten en
diensten. Tevens vindt u daar een uitgebreid
fotoalbum dat zeker de moeite waard is om te
bekijken. Daarnaast kunt u ons ook vinden op
Facebook. Hier worden geregeld nieuwe updates en leuke foto's geplaatst. U kunt onze pagina
vinden op www.facebook.com/ritsemafourage.

Eisse Ritsema
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Agenda
Rottum
17 april
Bernleftheater
Usquerderweg 23
15.00 uur
Toneel:Ellen Kiewiet & Anneke
Jansma DUO-BEHANDELING
________________________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
Dinsdag 5 april
Dorpshuis
Cursus AED
Woensdag 27 april
Jeu de boules
________________________________________________________

Kantens
KANSTER JEUGDHONK
openingstijden
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur
___________________________________________
Zaterdag 2 april
t Schienvat
14.00 - 16.00 uur
cultuurmarkt Pronkjewail
v.a. 16.00 uur uitreiking culturele
prijs 2015
Woensdag 6 april
t Schienvat
07.30 - 21.00 uur
Referendum EU versus Oekraïne
14.00 -19.00 uur
Dieverdoatsiemarkt
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Zaterdag 16 april
t Schienvat
v.a. 11.00 uur
v.v. Bedum winterwandeling
Maandag 18 april
t Schienvat
v.a. 10.00 uur
Vervoersdienst
19.30 - 21.00 uur
AED training
20.00 uur
jaarvergadering ADVENDO

13.30 - 16.00 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda Onnes)
20.00 - 21.30 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)
Donderdag
18.45 - 19.15 uur
gymnastiek 55+ op muziek
19.30 - 20.30 uur
bodyshape
20.00 - 22.30 uur
damclub

Dinsdag 19 april
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Fotoclub
20.00 - 22.30 uur
Vrouwen van Nu

Vrijdag
17.00 - 20.00 uur
salon Leutje Lanteern geopend (ook
afhaal) met dagmenu en snacks
20.00 - 23.00 uur
biljartclub

Woensdag 20 april
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
bridgeclub
20.00 uur
jaarvergadering VDK

Zaterdag
18.00 - 20.00 uur
zangkoor Vlinthippers

Vrijdag 22 april
t Schienvat
20.00 uur
jaarvergadering Uitvaartvereniging
Woensdag 27 april
t Schienvat
10.00 - 13.00 uur
Koningsdag
markt met o.a. spijkerbroekhangen
IJsbaan
14.00 - 17.00 uur
sportieve zeskamp (zie elders in de
krant)
Vaste activiteiten t Schienvat
Dinsdag
9.30 - 12.00 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda Onnes)
09.45 - 11.00 uur
volksdansen

Voor vragen of verdere informatie
kunt u bellen met
t Schienvat: 0595 - 55 12 80
b.g.g. Jeanet 06 - 24 88 38 07
__________________________________________

Weekenddiensten
TANDARTSEN:
2 en 3 april
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - 0595 431716
9 en 10 april
Tandartspraktijk Booij
Winsum - 0595 441545
16 en 17 april
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - 0596 572818
23 april
Tandartspraktijk Aan de Meeden
Winsum - 0595 442244
24 april
Tandartspraktijk Conradie
Bedum - 050 3012337
Patiënten van de aangesloten praktijken binnen de Vereniging Tand-

artsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten www.vtng.nl raadplegen voor informatie over de
dienstdoende tandarts/praktijk.
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.
__________________________________________
DOKTERSDIENST:
0900-9229
__________________________________________
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

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 3 april
09.30 - ds. P.A. Slager
14.30 - ds. L.J. Joosse, Groningen
Zondag 10 april
11.00 - ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 - ds. H. Venema, Onnen

Zondag 17 april
09.30 - ds. A.H. Driest, Groningen
14.30 - ds. J.H. Kuiper, Assen
Zondag 24 april
09.30 - ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 - ds. J.W. Roosenbrand, Groningen
CHR. GEREF. KERK KANTENS
Zondag 3 april
09.30 uur ds. A.A.L. Aalderink
14.30 uur ds. J. Oosterbroek

Zondag 10 april
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J.P. Rozema
Zondag 17 april
09.30 uur leesdienst
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 24 april
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J.J. Lof
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 3 april
10.00 uur dhr. A. Riepma, Oldehove
Zondag 10 april
10.00 uur drs. J.W. Bassie

Zondag 17 april
10.00 uur kw. J.C. Prins-Pestoor
dienst in de Georgiuskerk Stitswerd
koffie en thee in het dorpshuis
Zondag 24 april
11.00 uur kw. M. van Heijningen,
Dorkwerd
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 10 april
19.00 uur ds. H. Poot
Zondag 24 april
19.00 uur br. R. Schripsema

Jaarvergadering van
Uitvaartvereniging Kantens e.o.
22 april 2016
om 20.00 uur
in t Schienvat Kantens
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen ledenvergadering 24 april 2015
6. Jaarverslag 2015
7. Financieel verslag 2015
8. Verslag kascommissie
9. Bestuursverkiezing:
aftredend is mw. C.J.M. van der Kleij. Mw. is herkiesbaar.
Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden tot 19.30 uur
bij het bestuur.
10. Rondvraag
11. Sluiting
U bent van harte welkom.

15

Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Zwanny Hofman
Hilma Oudman-Dam
Aldert Ritzema
Alette de Vries-Rennen
Eindredactie:
Wimjan Rietdijk
_________________________________________
MEINUMMER
UITERSTE INLEVERDATUM
15 APRIL 2016
Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens
Per mail
info@tlougnijs.nl
De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
________________________________________

Foto van de maand
Annet Eveleens
_____________________________________________________________________________________________

Koningsdag
Op woensdag 27 april organiseert CSCW weer een Koningsmarkt op de parkeerplaatsen bij t Schienvat. Van
10.00 tot 13.00 is de markt geopend. Wilt u/jij daar ook staan? Geef u/je dan op voor dinsdag 26 april bij
Marten Miske (m.miske@hetnet.nl). Om 10.00 uur openen de Vlinthippers deze dag met het zingen van
liederen in de Antoniuskerk.
Voor de kinderen hebben we dit jaar
een kleurwedstrijd met mooie prijzen! De kleurplaten worden op
school en de peuterspeelzaal rondgedeeld of zijn af te halen bij Esther
Hovenkamp, Kooistraat 34 in Kantens. De kleurplaten kunnen, voorzien van naam en leeftijd, op Koningsdag bij de spelletjeskraam
worden ingeleverd tussen 10.00 en
11.00 uur. Om 12.00 worden dan de
winnaars bekend gemaakt!! Heel
veel kleurplezier!!
Ook zijn er dit jaar voor alle leeftijden oud-Hollandse spelletjes te
doen met als beloning een lekkere
traktatie.
Om de dag compleet te maken
wordt er weer het traditionele spijkerbroeken hangen georganiseerd

voor alle leeftijden. Diegene die het
langst hangt krijgt een taart, dus
zeker een poging waard!!
Opgave voor het spijkerbroek hangen kan bij Esther:
551242,
Kooistraat 34 in Kantens en
Marten: 55 21 37,
Langestraat 13 in Kantens.

Koningsdag
vieren op de
ijsbaan
Op Koningsdag organiseren de
besturen van Kaanster Kermis,
jeugdhonk en de ijsbaanvereniging
een zeskamp op de ijsbaan! Met
luchtkussens en water en sportieve teams zal het een groot spektakel worden. Doe je niet mee? Kom
dan kijken, aanmoedigen en je vermaken, de bar is open. We hopen op
mooi weer en veel gezelligheid!
Het is van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Tot ziens op 27 april op de Thomas
Wierema-ijsbaan!
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