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Geen zang klinkt zoo schoon en geen toon wordt gehoord,
Die meer ons begeestert, die meer ons bekoort;
Geen lied klinkt zoo krachtvol, zoo innig gemeend,
Als ’t lied van gymnasten als broeders vereend.
Dan worden eendracht en vriendschap gestaald,
Dan wordt die juichtoon vol geestdrift herhaald,
En daverend rolt dan langs velden en vloed:
Het Vrank en het Vrij en het Vroom en het Vroed!

Dan drukken we elkander als broeders de hand;
Dan is er geen sprake van rang of van stand;
Van ouden of jongen, van armen of rijk,
In ’t kleed van den turner zijn we allen gelijk:
EØn in ons streven en ØØn in gedacht,
EØn in ons doelwit: ’door oefening kracht!’
Ook ØØn in de leuze en ØØn in den groet,
Bij ’t Vrank en het Vrij en het Vroom en het Vroed!

voren en dan moest je je als kind die
heel lastige tekst eigen maken. Je
begreep er niet veel van, behalve
dat de melodie wel aanstekelijk
was. Bij mij thuis was het vaak
druk. Daarover vertelde ik al eens
in een kerstoverweging. Mijn moe-
der spoorde mij dan ook aan om dat
lied te oefenen. En dat kon dan
volgens haar het beste, terwijl ik op
de zuu-zaai (schommel) zat in het
zogenaamde achterhuis. Ooit had
smid Pluister (in de volksmond
Kneels Pluuster) sterke ijzeren
schommelhaken gemaakt in de
balk, halverwege het achterhuis.
Wat hij maakte, ging nooit meer
stuk. En terwijl mijn moeder dan
kookte of afwaste, moest ik zingen.
Het ritme van het lied was het ritme
van de zuu-zaai. Ik weet nog goed
hoe moeilijk die zin was van het
vrank en het vrij en het vroom en het
vroed. ’Wat betaikent dat moeke?’
vroeg ik dan. ’Nou,’ zei mijn moeder
dan, ’vroag dat mor aan meester...’
Ook de meester op school oefende
wel eens met het zingen van dit lied.
Want, zo werd gemeend, kinderen
staan vooraan op het podium en
dan moeten ze uit volle borst zin-
gen. Of ik dan de hele avond aanwe-
zig was? Ik weet het niet meer. Wel
dat de uitvoering op een vrijdag
was, want mijn vader ging nooit
mee. Vrijdagavond was koopavond,
jawel, ook in Kantens, en dan moest
er wat worden verdiend. Ik herinner
me dat de groep Mannen (mis-
schien hadden ze een nummer)
meestal veel aandacht trok. Dan
was de rekstok op het podium vast-
geketend en een kleine groep haal-
de dan acrobatische toeren uit. De
zaal was dan heel stil, gevolgd door
gemeend applaus. Bij het ouder
worden verslapte de affiniteit met
Climax. Het ledenaantal daalde
steeds verder en de tijden veran-
derden. Maar het Gymnastenlied
bleef in mijn hoofd. Bij de bronver-
melding staat: ’uit de bundel: Kun je
nog zingen, zing dan mee, 1911’.
Daar zingen de Vlinthippers nu nog
wel eens uit, op Koningsdag in de
Antoniuskerk. En dan met orgelbe-
geleiding en met publiek: dan klinkt
er nog iets door van de kracht van
deze liederen. Uit een inmiddels
lang vervlogen tijd komen wellicht
ook nu nog bij de ouderen herinne-
ringen boven. Over dat volle Schien-
vat en die lange rijen tafels. Over de
kneuterigheid en over de gezellig-
heid. Bij het Vrank en het Vrij en het
Vroom en het Vroed!

Martin Sprenger
Beth Chaim
Juni 2016

Kip in de hoed

1 pak ...... bladerdeeg
1 pot ....... kersen zonder pit
6 bol ....... geconfijte gember
400 gr. .... kipfilet
.............. zout, peper
50 gr. ...... boter
1 teen...... knoflook
2 el. ........ kerrie
1 schep ... bloem
1 tl. ......... sambal
200 ml. .... crŁme fraîche
2 el. ........ paneermeel
50 gr. ...... geraspte kaas
2 el. ........ (koffie)melk
1 el. ........ bloem

Oven voorverwarmen op 200 C°.
Bladerdeeg ontdooien. Kersen laten
uitlekken. Geconfijte gember fijn-
hakken. Kipfilet in stukken snijden
en bestrooien met zout en peper.
In hapjespan boter verhitten en kip
rondom bruinbakken. Knoflook pel-
len en erboven uitpersen. Kerrie,
peper en zout erover strooien, sa-
men met een schep bloem. Goed
roeren totdat de bloem gelijkmatig
verdeeld is. Gember, sambal, ker-
sen en crŁme fraîche er door schep-
pen en 2 minuten laten pruttelen. Er
moet een smeuïge, dus niet te natte
of te droge massa ontstaan. Naar
gelang daarom evt. wat water toe-
voegen of even laten pruttelen en
laten inkoken.
Springvorm invetten en bekleden
(evt. eerst met bakpapier en dan)
met het deeg. De vellen goed met
elkaar verbinden zodat een niet lek-
kende bekleding van de vorm ont-
staat.
Paneermeel erop strooien en kip-
mengsel in de vorm scheppen. Kaas
erover strooien. Rest van de plakjes
deeg tot een lap vormen en op de
vulling leggen. Randen verzegelen.
Het geheel bestrijken met
(koffie)melk of bestrooien met wat
achtergehouden geraspte kaas.
Bak deze hartige taart een in ca. 30-
40 min. goudbruin en gaar.

Eens per jaar, in de winter, was er
de jaarlijkse uitvoering van Climax.
Daar leefde iedereen naar toe. Je
moest dan een wit hemd aan heb-
ben met een embleem. Dat was
zwart met wit, waarbij het zwarte
deel, in letters, geborduurd leek te
zijn. Later herinner ik me nog dat de
vereniging overging tot een nieu-
we. Het embleem was met meer
kleur en wat groter. De uitvoering
was altijd in t Schienvat. Die was op
de avond van de uitvoering echt
meer  dan  vol.  Lange  rijen  met
smalle tafels vulden de grote zaal
en in het midden was dan een lange
brede loopplank uitgelegd, waarop
alle gymnasten het podium moes-
ten betreden. Erg spannend was
altijd het begin. Dan moesten alle
leden op dat podium opgesteld
worden om het Gymnastenlied te
zingen. De kleinsten moesten dan
vooraan staan, maar het was best

passen en meten om iedereen in
het gelid te krijgen. Er stond dan een
grote man met de kleinen vooraan
om een val van dat hoge podium te
voorkomen. Er was een klein or-
kestje in de hoek van t Schienvat
opgesteld, andere muziek dan van-
daag de dag. In mijn herinnering
was het een accordeonist, een gi-
taar en een drumstel. En die gingen
dan het Gymnastenlied begelei-
den.
Het Gymnastenlied hoorde je uit je
hoofd te kennen. We kregen het al
op school uitgereikt, ruim van te
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Dij stilte
Zun begunde mooi te schienen
op dij loate zummerdag,
zodat ’t leek of de haile wereld
weer van nijs te pronken lag.

Wind was stil en stil was ’t boeten,
was gain bladje dij bewoog;
lucht haar mooie blaauwe kleuren,
was zo wied, zo roem en hoog�

Luustern mos ik noar dij stilte
en ’t wör toun ook stil in mie,
want doar kwam wat hail slim kostboars,
in dij stilte stoef veurbie�.

S.E. Evers-Geertsema
Oet: ’t Leven in verskes en vertelsels

Nog körtsleden, dou n jonge bol
veur t eerst ais maank de veerzen wol,
is dij, deur n mis- of onverstand,
in Slochtern in t cafØ beland.
Hai dochd’ dat e doar terechte kon,
omdat der BOLS op deure ston.

�Ja,� zee de bol, �dat kin gebeuren
as je n klókje luden heuren.�

Okko Waijer
Oet: Baisten en aander daaier

Klunderbeun
t Buultje lopen dee hai rap en fiks,
van gain vrouw rouk e ooit heur houdje.
Gain baank sloug e over, nooit n foutje
en n deurgeefpuut vond e mor niks.

Joaren laip hai, dioaken vanoaf hail jong,
was t sint of n gulden, hai kon t vuilen
mit n olderling wol hai nait ruilen
en hingelde t geld aans Gemainte zong.

Op klunderbeun zat nait de beste gever,
wel veul jonkgoud, mit aaltied wat op t lever.
�Jan, zolst mie ook n gulden wizzeln kinnen?�
�Joa heur,� laagt Jan, �smiet mor ien puut of wilst pinnen?�

Oet t archief van Bouwko Schoneveld.

n Poar joar leden midden ien winter
dou wie mit kerstdoagen om hom
denken mozzen, kwam e zok ienai-
nen bie toendeur melden. t Was
toun kold en bie ons ien hoes eten
leek hom beder  tou.  t  Wer even
makkelker veur hom en veur ons.
Hou zol t nou worden?
Op moandagmörn brochten buren
hom bie ons ien hoes. Boas haar n
plestik puut mit aal zien eten en
drinken en etensbakjes bie hom.
Noa n zetje gingen ze vot en hai
bleef vot n uur bie ons ien hoes. Dat
haren wie nait eerder mitmoakt.
Hai laip deur t haile hoes hìn, wol
geern eefkes ien vensterbaank zit-
ten te koekeloeren, mor doar haar
e t nijs gaauw òf, want den mos e
springen en den deden zien poten
hom zeer.
Den mor ien zun achter ons stoul.
Op n duur laag e laank oet op rug mit
poten omhoog. t Ging hom goud
noar t zin.
Ien loop van week wer e aal aan-
hoaleger. Wol geern bie ain van ons
baaident op schoot zitten en haar t
laifst dat wie hom n beetje boven op
kop of onder haals kriewelden. Mor
zes kilo en sums mit noagels deur
joen broek hìn ien bain
prikken�.tou mor, der òf doe!
n Kat is n naachtdaaier, t was schier
weer en as wie op bŁr gingen, mog
e noar boeten tou.
As wie om acht uur opstonden, ston
e weer veur deur te wachten. Lek-
ker kaddemelk, n blikje vlees en
brokken  en  as  e  hail  laif  was  n
snoepke. Joa, hai wer vanzulf stroal-
verwend. Zundagmörn om negen
uur stond auto van boas weer op t
haim. Wat zol e doun? Mor boaskes
haren n jetlag en deur bleef eerst
dicht en haile zundag bleef e nog
wat bie ons over vlouer.
Smoandags was t doan, Smily bleef
weer thoes wonen. Vekaanzie was
veurbie.

Anje van der Hoek

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.

Woensdagavond
7 september 2016

Zaterdagmorgen
29 oktober 2016

Zaterdagmorgen
17 december 2016

Zaterdagmorgen
11 februari 2017

Woensdagavond
19 april 2017

Woensdagavond
21 juni 2017

Op de zaterdagochtenden begin-
nen we om 09.00 uur en op de

woensdagavonden om 18.00 uur
met de actie. Graag uw papier tij-
dig bij de weg zetten. Zorgt u er

a.u.b. voor dat het netjes is gebun-
deld, er geen rommel in zit en ab-
soluut geen plastic of iets derge-

lijks! In dat laatste geval zullen we
uw oud papier niet meenemen.

Vanaf het nieuwe schooljaar
is uw contactpersoon:

,  0595-439907
t.l.i.carels@gmail.com

Alvast hartelijk dank
voor de samenwerking!
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2 en 3 juli
J.F. Perdok
Baflo  0595  422723
9 en 10 juli
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen  0595  431716
16 en 17 juli
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum  0596  572818
23 en 24 juli
Tandartspraktijk Conradie
Bedum  050  3012337
30 en 31 juli
Tandartspraktijk Ezinge
Ezinge  0594  622121
6 en 7 augustus
Tandartspraktijk Middelstum
Middelstum  0595  552292
13 en 14 augustus
Tandartspraktijk Booij
Winsum  0595 - 441545
20 en 21 augustus
J.F. Perdok
Baflo  0595  422723
26 augustus
A.M. van Waes
Uithuizermeeden 0595 - 413684
27 en 28 augustus
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum  0596 - 572818
Patiºnten van de aangesloten prak-
tijken binnen de Vereniging Tand-
artsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten  raad-
plegen voor informatie 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 telefo-
nisch 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 Mid-
delstum  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

Nieuws van
Eetsalon Leutje
Lanteern
Wegens te drukke werkzaamhe-
den hebben we besloten om met
ingang van AUGUSTUS 2016 de
Eetsalon Leutje Lanteern en de af-
haal van snacks en maaltijden te
sluiten!

Hierbij willen we alle klanten har-
telijk bedanken,
Vriendelijke groet van Jeanet, Me-
lissa en Marijke.
_____________________________________

Verenigingen en ondernemers  mis
niet de kans om in het boek te
komen en neem nu contact op met
ØØn van de commissieleden.
Esther 551242 of Pian 557118.

Heeft u nog oud ijzer of andere
metalen zoals oude accu’s en
u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena 551892,
J.R. Wever 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijs-
baanvereniging van Kantens.

Roomkwark met
aardbei, sinaas-
appel en een
takje munt

500 ml. .......... kwark
200 ml. .......... slagroom
4 el. .............. suiker
4 handjes ...... rozijnen
1 .................. sinaasappel
1 bakje .......... aardbeien

Klop de kwark met de slagroom en
de suiker tot een vrij stevige mas-
sa. Voeg eventueel nog een handje
rozijnen toe. Vul glaasjes hiermee
en garneer tenslotte met gesneden
aardbeitjes, uitgesneden sinaas-
appels en een takje munt.

Kom a.u.b. gezellig meezingen,
want het bestaan van ons zangkoor
hangt er van af!!!

We repeteren iedere donderdag-
avond van 20.00  22.00 uur.
De koffie/thee staat vanaf 19.45 uur
klaar.

Chr. Geref. Kerk, Langestraat 25
Kantens

IEDEREEN  IS  VAN  HARTE
WELKOM !!

Rottum
Dagelijks
Kerk Rottum
10.00 - 17.00 uur
Expositie Linet Aten

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane

Kantens
Zaterdag 2 juli
Usquerderweg 11
13.00 uur
Waterhonkbaltoernooi

Zondag 4 september
Heel Kantens
Vertelfestival

Vaste activiteiten t Schienvat

Donderdag
18.45 - 19.15 uur
gymnastiek 55+ op muziek
19.30 - 20.30 uur
bodyshape

Vrijdag (tot en met juli 2016)
17.00 - 20.00 uur
salon Leutje Lanteern geopend (ook
afhaal) met dagmenu en snacks

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

Zondag 3 juli
09.30 uur - ds. T. Groenveld, Roode-
school
14.30 uur - ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden

Zondag 10 juli
09.30 uur - ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
(viering H.A.)
14.30 uur - ds. R. IJbema, Gronin-
gen-Oost

Zondag 17 juli
(gezamenlijk Kantens/ Middelstum)
09.30 uur  Middelstum
16.30 uur Kantens - ds. A.J. Minne-
ma, Baflo

Zondag 24 juli
(gezamenlijk Kantens/ Middelstum)
09.30 uur Middelstum - Leesdienst
14.30 uur Kantens - Leesdienst

Zondag 31 juli
(gezamenlijk Kantens/ Middelstum)
09.30 uur Middelstum - Leesdienst
14.30 uur Kantens - Leesdienst

Zondag 7 augustus
(gezamenlijk Kantens/ Middelstum)
09.30 uur Middelstum - Leesdienst
16.15 uur Kantens - ds. H.G. Gun-
nink, Ten Boer

Zondag 14 augustus
(gezamenlijk Kantens/ Middelstum)
09.30 uur Middelstum - ds. P.A.
Slager
14.30 uur Kantens - ds. M. Beute,
Leens

Zondag 21 augustus
(gezamenlijk Kantens/ Middelstum)
09.30 uur Middelstum - ds. P.A.
Slager
14.30  uur  Kantens  -  ds.  L.S.K.
Hoogendoorn, Uithuizermeeden

Zondag 28 augustus
(gezamenlijk Kantens/ Middelstum)
09.30 uur Middelstum - ds. P.A.
Slager
14.30  uur  Kantens  -  ds.  L.S.K.
Hoogendoorn, Uithuizermeeden

CHR. GEREF. KERK KANTENS

Zondag 3 juli
09.30 uur  ds. J.P. Rozema
14.30 uur  ds. W.C. van Slooten

Zondag 10 juli
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J. Oosterbroek

Zondag 17 juli
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. A.M. Postma

Zondag 24 juli
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J.J. Lof

Zondag 31 juli
09.30 uur  ds. J. Sijtsma
14.30 uur  ds. J. Sijtsma

Zondag 7 augustus
09.30 uur - Leesdienst Joh. Spriens-
ma
14.30 uur - Student B. Hofland

Zondag 14 augustus
09.30 uur  ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur  ds. H.J.Th. Velema

Zondag 21 augustus
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. M. Bergsma

Zondag 28 augustus
09.30 uur  ds. R. Bikker
14.30 uur  ds. R. Jansen

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM

Zondag 3 juli
10.00 uur Antoniuskerk - ds. G.A.
Segger, Uithuizen

Zondag 10 juli
09.30 uur Antoniuskerk - ds. E.J.
Struif, Oosterwolde. Grunneger
Dainst (koffie/thee in Salem)
Gez. dienst met PG Westeremden

Zondag 17 juli
11.15 uur Boazkerk Westeremden-
ds. G.W. van Wingerden, Stedum
(koffie/thee)

Zondag 24 juli
09.30 uur Antoniuskerk- de heer L.
le Pair, Roden (koffie/thee in Sa-
lem). Gez. dienst met PG Weste-
remden

Zondag 31 juli
09.30 uur Boazkerk Westeremden
- drs. E. Smit, Westeremden (kof-
fie/thee)

Zondag 7 augustus
09.30 uur Antoniuskerk - ds. J. van
Es, Zandeweer (koffie/thee in Sa-
lem). Gez. dienst met PG Weste-
remden

Zondag 14 augustus
19.00 uur Georgiuskerk Stitswerd -
ds. S. van Dijk, Sauwerd. Gez. dienst
met PG Westeremden

Zondag 21 augustus
09.30 uur Boazkerk Westeremden
- prof. dr. L.J. van den Brom, Haren
(koffie/thee)

Zondag 28 augustus
10.00 uur Antoniuskerk - da. N.C.
Meihuizen, Kantens

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 10 juli
19.00 uur
ds. H. Poot

Zondag 24 juli
19.00 uur
ds. A. Lagendijk

Zondag 31 juli
19.00 uur
ds. A.J. Fraanje

Zondag 14 augustus
19.00 uur
ds. J. den Admirant

Zondag 28 augustus
19.00 uur
ds. A. Lagendijk
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Vegetarische patØ
(2 x heel verschillend gepresen-
teerd tijdens de vega-kookcursus
in Groningen)

100 gr. .... groene linzen
‰ tl. ........ bonenkruid
1 ............ courgette
2 ............ ui
100 gr. .... champignons
50 gr. ...... havermout
1 ............ ei
1 tl. ......... tijm
1 tl. ......... komijn
.............. peterselie
.............. basilicum
1 pak ...... bladerdeeg
beetje...... olijfolie, zout en peper

Laat het bladerdeeg ontdooien, ver-
warm de oven voor op 200 graden
Celsius.
Bekleed een cakevorm met bakpa-
pier.
Maak van het bladerdeeg ØØn groot
plak deeg dat over de rand van de
vorm kan hangen. Houd ook wat
bladerdeeg achter de hand. Kook

de linzen met wat bonenkruid gaar.
Giet af en laat uitlekken.

Bak de fijngesneden ui glazig en
voeg de eveneens fijngesneden
knoflook en champignons toe. Bak
alles nog zo’n 10 minuten. Haal van
het vuur en voeg de linzen en het
losgeklopte ei toe. Breng op smaak
met tijm, komijn, zout en peper.
Meng goed. Het mengsel moet niet
te droog en niet te nat zijn (ongeveer
als een beetje stijve behanglijm).
En het moet voortreffelijk smaken.
Experimenteer en voeg evt. nog
andere kruiden uit je voorraadkast-
je toe. Vul het bladerdeegvormpje
met dit mengsel en vouw het bla-

derdeeg dicht. Druk aan en sluit
met een extra bladerdeeglapje bo-
venop. (Bestrijk voor een mooie
bruine bovenkant met wat
(koffie)melk of nog een beetje los-
geklopt ei).
Bak ongeveer 30 minuten, maar de
baktijd hangt ook sterk van je vorm
af omdat de hitte natuurlijk tot in de
kern moet doordringen. Soms ge-
beurt het dat het bladerdeeg alleen
aan de bovenkant lekker bruin is.
Stort de patØ dan op een bakplaat
(bakpapier!) en laat zo de onder- en
de zijkanten ook mooi bruin wor-
den. Lekker zowel warm als koud!

PS.Het linzenmengsel kun je ook
heel goed op de brood eten!


