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Lintjesregen in Kantens
Woensdag 29 april. Een stralend oranjezonnetje bij het wakker worden. Al vóór tien uur haastten afgevaar-
digden van verschillende organisaties zich naar het dorpshuis t Schienvat, waar Rita de driekleur al in top
had. De grote zaal was mooi versierd met rood-wit-blauw en oranje en met de keurige blauw gedekte tafeltjes
met een boeketje bood het bij het binnenkomen een feestelijke aanblik.

Steeds meer familieleden en geno-
digden druppelden binnen. Even na
klokslag tien kwamen de twee voor-
gedragen dorpsgenoten, Hanny de
Vries en Els Holst binnen. Geheel
verbouwereerd natuurlijk. Het ver-
haal ging dat de heer Holst thuis had
gezegd dat Hanny een lintje kreeg
en ze daar uitgenodigd waren en in
huize De Vries andersom.
Ze hadden niet veel tijd om zich te
verbazen, want burgemeester mw.

Van Beek kwam met haar secreta-
resse binnen om de versierselen
aan beide dames uit te reiken. In
een leuk toespraakje memoreerde
zij de verdiensten van beiden ten
dienste van de samenleving, waar-
na ze de onderscheidingen, Lid in
de Orde van Oranje Nassau, op-
speldde.

Na een dankwoord kon iedereen
mw. De Vries en mw. Holst felici-

teren. Een genoeglijk samenzijn
volgde, dat afgesloten werd met
een brunch voor alle aanwezigen.
Hanny was 20 jaar aan t Lougnijs
verbonden met haar rubriek ”Van
alles wat” en werd namens de re-
dactie gefeliciteerd door eindredac-
teur Wimjan Rietdijk en ondergete-
kende.

Anje van der Hoek
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Uitvaartverzorging
Boersema

BESTE MENSEN,

De Koninklijke onderscheiding die ik op 29 april mocht ontvangen, was
voor mij een totale verrassing. Alle vriendelijke woorden, kadootjes,
bloemen en kaarten hebben me diep geraakt. Iedereen die heeft meege-
werkt om deze dag onvergetelijk te maken: van harte bedankt!

Hanny de Vries-Kuiper

Mensen wat was dat een verassing. Ik dacht dat Hanny een lintje kreeg
(ik had haar ook aanbevolen), maar ik was zelf het feestvarken. Allereerst
wil ik Bé bedanken voor al het werk dat hij hiervoor heeft gedaan, maar
ook wil ik het bestuur en de leden van de C.S.C.W/Feestcomité bedanken
en niet te vergeten de leden van de Gezamenlijke Verenigingen. Ik heb het
niet allemaal alleen gedaan. Zij verdienen eigenlijk ook een lintje.Verder
wil ik alle Kantsters bedanken, die van 29 april voor mij een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

Elly Holst
_____________________________________________________________

Collecte t Lougnijs
Beste lezers van t Lougnijs, begin dit jaar heeft t Lougnijs een flinke
metamorfose ondergaan. Vooral dankzij uw bijdragen in de afgelopen
jaren, kunnen wij nog steeds een vernieuwend, representatief en infor-
matief dorpenblad GRATIS rondbezorgen. Graag doen wij ook dit jaar
weer een beroep op uw beurs, zodat wij door kunnen blijven gaan met het
uitgeven van deze informatiekrant. In de week van1 juni tot en met 6 juni
komen wij bij u aan de deur met de vraag om een vrijwillige bijdrage te
geven voor ons dorpenblad t Lougnijs. U krijgt de gelegenheid deze
bijdrage anoniem in een collectezakje te doneren.
Kunnen wij weer op u rekenen?

Alette de Vries-Rennen
(penningmeester)
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Gezellige
Koninginnemarkt

Ook dit jaar werd rondom de toren in
Kantens weer een gezellige Koningin-
nemarkt gehouden op donderdag 30
april. Vroeg in de morgen waren ver-
schillende mensen al vroeg op om voor-
bereidingen te treffen terwijl de zon
opkwam door de laaghangende mist.

Om tien uur werd de markt geopend met
het hijsen van de Nederlandse vlag bij
familie Poppema in de tuin. En in de
Antonius kerk gebeurde dit met de Kaan-
ster Vlinthippers, waar men met het
koor het Wilhelmus en het Gronings lied
uit volle borst kon meezingen.

Bijna iedere vereniging probeerde haar
waren aan de man te brengen. Ook
sommige kinderen probeerden spulle-
tjes te verkopen. Het was gewoon heer-
lijk weer met veel zon deze dag.

Wat zo mooi in Kantens begon, eindigde
in Apeldoorn, waar de Koninklijke fami-
lie was, als een zwarte dag in de Neder-
landse geschiedenis. Nog nooit eerder
hebben we dit meegemaakt, een aan-
slag op onze Oranjes, waar veel men-
sen getuige van waren via rechtstreek-
se beelden op de televisie. Toen aan het
eind van de dag bleek, dat daarbij men-
sen om het leven waren gekomen, gin-
gen sommige vlaggen halfstok en an-
deren verdwenen naar binnen. Ook op
onze dorpsmolen, de Grote Geert, ver-
dwenen de vlaggetjes en kwam de
molen in de rouwstand. Laten we hopen
dat Koninginnedag voor altijd weer zo
gezellig wordt zo als het altijd was.
Maar zoals 2009, nooit meer.

G.W.
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14de Kaanster Kermis
weer beregezellig
Afgelopen weekend is voor de veertiende keer de Kaanster Kermis
gehouden. Wederom bleek dat de verhuizing van het ijsbaan terrein naar
de Kooistraat en het voetbalveld een geweldige verbetering is geweest.
De festiviteiten startten donderdag met de jaarmarkt en vlooienmarkt
welke met 80 standhouders door geheel Kooistraat een volwaardig en
mooi geheel was.

De standhouders toonden over het
algemeen tevredenheid en de gra-
tis koffie en soep werd bijzonder
gewaardeerd.
Velen maakten gebruik om Kan-
tens van bovenaf te bezichtigen
met een hoogwerker van bijna 20
meter hoog en hebben daarvan
mooie foto’s kunnen maken.
Vanaf 15.00 uur draaide de kleine
maar leuke kermis ook volop en dit
het gehele weekend door.
's Avonds werd er in de tent op het
sportveld een dart- en sjoeltoer-
nooi gehouden. Bij de darters was
Niels Zark de beste en bij het sjoe-
len wist niemand meer te scoren
dan Lady Roos.

Vrijdagavond tijdens de kinderdis-
co was het een drukte van belang
en een schitterend schouwspel om
te zien hoe de kleintjes dansten en
allerlei leuke variaties leerden van
Miranda Blaauwwiekel. Na de klein-
tjes was het de beurt aan de “oudjes”
om hun danskunsten te tonen. Dit
onder begeleiding van het showor-
kest “Different”die al grappend en
grollend de sterren van de hemel
speelden.

Zaterdagmiddag werd er begonnen
met buikschuiven door de jeugd die
uiteindelijk al glijdend in een door
Jan en Gert verwarmd bad terecht
kwamen. Daarna mochten de
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____________________________________________________

Trekkingslijst tbv de verloting georganiseerd door de Kaanster Kermis. Dit
onder verantwoordelijkheid van de vv KRC te Kantens. Trekking verricht
door dhr. H. Wassink op 16 mei 2009 in de voetbalkantine.

“volwassenen”hun behendigheid
en intellect tegen elkaar meten tij-
dens de zeskamp. Uiteindelijk wist
het team van de ‘Slonten' er met de
hoofdprijs van door te gaan.
Ze wisten door middel van allerlei
acrobatische kunsten 30 bierkrat-
ten op een te stapelen. Dit echter

nadat ze een van hun beste teamge-
noten eerst hadden uitgeschakeld
door hem een krat op het hoofd te
deponeren. Na de zeskamp heeft
Herman Wassink enkele mensen
blij kunnen maken met een prijs
door de trekking van de verloting op
zich te nemen.

Dit nadat hij eerst weer was gepre-
pareerd want hij was de ongelukki-
ge van het kratje koppen.

De kermis is zaterdagavond afge-
sloten door DJ Eling die ons weer
een geweldig party heeft bezorgd
met zijn tomeloze enthousiasme

en goede keuze van muziek en
sfeer opbouw.
Dit was aan de bezoekers aantallen
ook te merken want we mochten
gastheer zijn van vele bezoekers.
Besloten is dan ook weer om vol-
gend jaar het derde lustrum te orga-
niseren.

Deze uitslag is onder voorbehoud van typefouten!

Prijs ter waarde van ..... Lotnr.
1 150 euro ................ 1511
2 75 euro .................. 1639
3 50 euro .................. 1751
4 25 euro .................. 1744
5 25 euro .................. 2000

Prijs ter waarde van ..... Lotnr.
6 25 euro .................. 1329
7 25 euro .................. 1224
8 25 euro .................. 1384
9 25 euro .................. 1305

10 25 euro .................. 1481

Op zaterdag 23 mei is de D1 van KRC kampioen geworden! Na afloop van
de met 16-1 gewonnen wedstrijd tegen Opende kreeg iedere speler
bloemen en werd de kampioensbeker uitgereikt. Hierna gingen we op de
vrachtwagen door het dorp en aten we nog patat op het voetbalveld.
Nils Reiffers
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Jubileum en concert
De Stichting Oud Groninger Kerken bestond woensdag 13 mei precies 40
jaar. Om dat te vieren hielden alle kerken van de Stichting, dus ook die
van Stitswerd, op zaterdag de 16e open dag. Dat hebben we geweten.
Iedere beschikbare (en niet beschikbare) parkeerplek in het dorp werd
ingenomen door kerkbezoekers. Fietsers reden af en aan. Zelfs een bus
vol geïnteresseerden werd uitgeladen. Ik geloof dat de bus ergens in de
Eemshaven kon keren om de mensen weer in te laden. Op naar de
volgende 40 jaar. Maar wat is 40 jaar voor een kerk van bijna 800 jaar!
De volgende dag was er een Bach-concert. De twee evenementen hadden
niets met elkaar te maken, maar vielen toevallig in één weekend. Een
viertal voerde zes werken van Bach uit. In de kerk zaten ongeveer 50
bezoekers die luisterden naar Ming San Ma, viool; Thijs Versteegh, fluit;
Rob Bakels, cello en Ab Gramsbergen clavecymbel.

In de schijnwerpers…
Na alle drukte van het uitgeven van een nieuwe t Lougnijs heeft de
redactie besloten om de draad weer op te pakken met het in de
schijnwerpers plaatsen van haar adverteerders. Zo maken we deze
maand nader kennis met het bouwbedrijf van Klaas en Marijke de Boer.

Klaas de Boer is een geboren en
getogen Kaanster. Je denkt dat ie-
dereen elkaar kent, maar in de loop
van de tijd zijn er veel nieuwe inwo-
ners in onze dorpen komen wonen
die hem waarschijnlijk niet zo goed
kennen als ik en enige anderen.
Net als zijn vader ging Klaas de
kant van de bouw op. Na zijn studie
in deze richting deed hij ervaring op
in verschillende bouwbedrijven.
Getrouwd met zijn jeugdliefde Ma-
rijke en inmiddels ouders van een
zoon van 17 en een dochter van 14
besloten ze in 2001 voor zich zelf te
beginnen. Er werd veel gepraat aan
de keukentafel, want er komt heel
wat bij kijken als je een eigen be-
drijf wilt starten.
Er werd thuis begonnen, maar door
ruimtegebrek verhuisden ze na 1
jaar naar een groter pand in Noor-
derhogebrug.
Het  bedrijf  streeft  er  naar  om te
werken met korte lijnen, snel en
gemakkelijk bereikbaar zijn en de
wachttijden zo kort mogelijk hou-
den.
De groei kwam erin en nu zit Bouw-
bedrijf De Boer sinds 2 jaar in een
eigen pand aan de Wismarweg in
Groningen. Het bedrijf telt 30 vaste
medewerkers en in het hoogsei-
zoen 45, waaronder ook enkele
mensen uit Kantens.
Marijke houdt zich bezig met de
financiële administratie. Een hele
omschakeling als je 15 jaar in het
ziekenhuis op de afdeling Cardiolo-
gie hebt gewerkt.
Maar er moeten natuurlijk ook op-
drachten binnengehaald worden.
Regelmatig zit Klaas met architec-
ten en opdrachtgevers rond de tafel

om oplossingen te bedenken voor
nog uit te voeren plannen. Dat geeft
natuurlijk veel rekenwerk voor de
calculators. Hoe groter het project,
zoveel meer rekenwerk, waar zich
4 mensen mee bezig houden.
Opdrachten komen van Woning-
bouwverenigingen, scholen, ge-
meenten, industrie en zorginstel-
lingen, hotels en restaurants, ar-
chitectenbureaus, eigenaren van
monumentale gebouwen, ministe-
ries, ziekenhuizen, zwembaden.
Onlangs werd er een nieuw kan-
toorgebouw op het Zerniketerrein
in Groningen opgeleverd en mo-
menteel bouwt het bedrijf een ge-
heel nieuwe OK-vleugel in het IJs-
selmeer Ziekenhuis in Lelystad.
Het werk is opgedeeld in groepen,
zodat de klant steeds dezelfde men-
sen ziet.  Iedere twee weken is er
werkoverleg. Iedereen weet dan van
elkaar waar hij mee bezig is. Het
bedrijf levert zelf machinaal tim-
merwerk en gelasten schilderwerk.

Klaas en Marijke zijn tevreden met
de manier zoals het nu draait. Op-
drachten krijgen heeft te maken
met het vertrouwen dat de klant in
je stelt.
Nog een slotvraag: Wat vinden jul-
lie het mooiste nieuwe gebouw in
de gemeente Eemsmond?
Het nieuwe vooreind van een boer-
derij vlak bij Valom aan de Emma-
weg in de polder van Uithuizen.

Heel veel succes gewenst met jul-
lie bedrijf en bedankt voor het inter-
view.

Anje van der Hoek
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Dobber, dobber
Met het oog van een havik overziet hij de situatie. Zijn hand houdt hij plat
boven zijn ogen, om zo beter de situatie te kunnen opnemen. Hij baalt er
wel van, want hoewel het zo dichtbij lijkt, weet hij dat hij er niet zomaar
bij kan. Met gefronste wenkbrauwen gaat hij zitten in het gras. Hij krabt
zich nog eens achter de oren. De hoeveelste keer is het dat dit gebeurt,
de twintigste? Telkens die machteloosheid, je kunt hem zien maar je
kunt er niet bij.

Natuurlijk zijn er wel eens hulptroepen ingeschakeld. Wanneer je met
meerdere mensen bent kun je veel bereiken. Dan red je het wel en kun
je met een fijn gevoel verder met waar je bezig was. Maar nu is de situatie
knap belabberd. Hij kon hem nog net zien dobberen. Het was zo’n mooi
exemplaar, hij voelde zo goed aan altijd. Nu ligt ook hij er in. Je staat erbij
en kijkt ernaar, maar je kunt niks doen. Je laat hem over aan de grillen
van de natuur.

Hoeveel ballen het boterdiep heeft opgeëist is onbekend. Maar in mijn
leven heb ik er toch al een stuk of tien ballen aan verloren. Dat gevoel,
wanneer je machteloos een bal erin ziet rollen, knaagt aan je. Je weet dat
je niets meer kunt doen en hoopt maar op de juiste windrichting. De helling
aan de overkant is immens stijl en iets vaarbaars is niet voorhanden. Alles
wat je kunt doen is met een knagend gevoel in je hart de bal nog even
nakijken. Nog even aan de wal meelopen om daarna te beseffen dat het
tijd wordt voor een nieuwe. Dat is alles wat rest.

Daar ligt de laatste van de slachtoffers. Vakkundig opgeborgen onder de
berenklauwen aan de overkant. Er is op geen enkele manier bij te komen
en ik sta behoorlijk met mijn handen in het haar. Deze heb ik er dan niet
zelf in getrapt, maar toch voel ik dezelfde machteloosheid. Een beetje
frustratie. Een beetje relativering ook. Als klein jongetje kostte een voetbal
je naar verhouding een fortuin. Met de jaren is dat minder geworden. Maar
toch heb je hetzelfde gevoel als toen.

Verschillende herinneringen schieten aan je netvlies voorbij, wanneer je
dit ziet. De vele soepele balcontacten, de doelpunten, de prijs van de bal,
zijn afkomst. Zodra je je omkeert om binnen dan maar koffie te gaan
drinken, verdwijnen de emoties. Het is niet anders, je moet het accepte-
ren. Dat ene balcontact was de fatale. Het boterdiep heeft een nieuw
slachtoffer geëist.

Wally
______________________________________________________________

Gevraagd:
Goed tehuis voor onze buxus. Goed onderhouden, ongeveer 6 meter lang
en 1 meter hoog. Ruilen voor een kratje bier?
Rein en Bianca, Poelestraat 2, Kantens.

Open atelier beelden en bootjes
Op zaterdag 18 april was er weer een open atelier in Rottum. Kunstenares
Mirjam Bouchier had letterlijk haar deuren wijd opengezet voor iedereen
die maar wilde. Uiteraard moest ik ook weer even langs om haar nieuwe
werk te zien. Bij binnenkomst werden we vriendelijk welkom geheten en
kregen we een heerlijk kopje koffie. Er waren al meer mensen en Mirjam
vertelde er lustig op los. In haar atelier had ze haar werk weer schitterend
tentoongesteld. Ik wist niet helemaal wat ik moest verwachten bij de
bootjes, maar was al heel snel verrukt over haar werk. De bootjes zijn
meer dan alleen maar een boot. Hele stadsgezichten waren er op de
randen te zien. Verder vertelde Mirjam veel over het proces en hoe ze
gemaakt worden. Ik vond het geweldig om haar werk weer eens te zien.
Wilt u dat nu ook eens een keer en was u niet in staat om op het open atelier
aanwezig te zijn dan kunt u altijd een afspraak met Mirjam maken.

Wimjan Rietdijk



8

Mijn naam is Jacob Wever, ik woon in Kantens en deze keer gaat het over
mijn hobby: Vrijwillige brandweerman (als enige nog ‘in-functie’ in de
oude gemeente Kantens).

VAKWERK

Ik  was  net  21  jaar  toen  ik  werd
gevraagd door Commandant Bulte-
na om bij de vrijwillige brandweer
van Kantens te komen. De kazerne
was gevestigd aan de Middelst-
umerweg, waar nu de Kookschuur
staat. Er was op dat moment gebrek
aan vrijwilligers die ook nog in de
buurt werkten. In eerste instantie
was ik niet enthousiast, gezien een
vreselijk treinongeval dat zich net
in Sauwerd had voorgedaan. Daar
zou ik ook voor kunnen komen te
staan…
Toch heb ik me samen met Henk
Hovenkamp, Bert Bultena en Dou-
we Bakker (Zandeweer) opgege-
ven voor de cursus. Deze cursus

de noemer van ‘bezuinigingen’
werd opgeheven. Grote teleurstel-
ling en verbijstering bij alle brand-
weerlieden en ook de dorpsgeno-
ten hadden veel protest.
Voor mij had het geen zin om verder
te gaan met de opleiding tot Onder-
brandmeester, of ik zou moeten
verhuizen naar Middelstum. Uit-
eindelijk  heb  ik  besloten  om me
(samen met Jan Boer) aan te slui-
ten als Brandwacht (en later als
hoofd Brandwacht) in Middelstum.
Ik werk(te) in Middelstum en hier
hadden zij grote behoefte aan erva-
ren personeel, en ik kon per direct
overstappen.

Het korps van Middelstum bestaat
uit een team van 15 personen. Bij
een melding gaan de eerste 6 aan-
wezigen mee, de rest van het korps
volgt in eigen auto.
Het hulp bieden aan mensen-in-
nood geeft mij voldoening. Na een
ernstig ongeval of brand praten we
als team na en is er specifieke hulp
oproepbaar voor wie daar behoefte
aan heeft. Het korps is een hecht
team, er is sprake van groot ver-
trouwen in elkaar en een sterke
teambuilding. Op deze manier ne-
men we nooit de ellende die we
hebben gezien mee naar huis.
Wanneer de melding familie of goe-
de bekenden betreft, kennen we
één duidelijke regel en die luidt: je
doet niet mee! Door een te sterke
betrokkenheid kun je je functie niet
goed uitvoeren.
Het gemiddeld aantal uitrukken per

was gedurende 1 jaar eenmaal in
de week en bevatte zowel theorie-
als praktijklessen. Na het behalen
van deze cursus waren wij officieel
“Brandwacht”. Deze cursus is no-
dig om met perslucht op te mogen
spuiten.  Het  toeval  wilde  dat  er
gedurende het hele jaar van de
cursus geen enkele uitruk is ge-
weest!!
Na deze eerste cursus heb ik nog
diverse andere cursussen gevolgd:
2e klas Brandwacht, 1e klas Brand-
wacht, Hoofd Brandwacht en ten
slotte voor Onderbrandmeester (3
jaar). Helaas heb ik de laatste cur-
sus niet kunnen afmaken, omdat in
april 2000 de post “Kantens” onder

jaar is ongeveer 35, maar in 2007
waren het er extreem veel (80), met
name door alle branden in ’t Zandt,
waarbij wij het korps van Lopper-
sum moesten ondersteunen en/of
aanvullen.
De maximale leeftijd voor vrijwilli-
ge brandweerman/-vrouw is 55
jaar. Vanaf 40 jaar vinden er regel-
matig medische keuringen en con-
ditietesten plaats.
Voor een ‘vrijwillige’ functie, vraagt
het toch best veel van mijn tijd:
naast het uitrukken hebben we om
de 2 weken een brandoefening, we
gaan op Reanimatie-, AID- en EHBO-
cursus en we wonen jaarlijkse pers-
luchtoefeningen in Zuidbroek of
Groningen en pelotonsoefeningen
(rampen) bij. Daarnaast houden wij
met scholen een ontruimingsoefe-
ning en houden een excursie voor
groep 1 en 2 van de basisschool; dit
is op vrijwillige basis.

Tot slot heb ik nog een oproep:
In al die jaren bij de brandweer heb
ik best veel meegemaakt. Momen-
teel verzamel ik allerlei materiaal
van alle uitrukken van korps/dorp
Kantens vanaf 1934 tot heden. Als
u ergens nog foto’s, krantenknip-
sels of oud brandweermateriaal van
Korps Kantens resp. branden in
Kantens heeft liggen, zou ik dat
graag willen zien. Wat ik hier exact
mee ga doen is nog niet bekend,
eerst eens zien wat er allemaal
beschikbaar is. U kunt mij hierover
gerust even aanspreken.

19 - 09 - 2009
CSCW jubileert
We zijn er uit!! Op onze jubileum-
avond, 19-09-2009 maken we er
weer een gezellige Grunniger Ao-
vend van. We hebben De Kösters
uitgenodigd en dat belooft een dolle
avond te worden.

De Kösters betekent: “Een avond vol
swingende rock en roll, Grunniger
blues, Sketches, Meeslepende bal-
lades vol lief, leed en ellende. Ge-
woon lekkere muziek met liedjes
zoals: Slim lelk, Lelke maid, Vot en
Plak stoet met haogelslag.”
Ja stoet, want vooraf willen we weer,
net als vroeger, gezellig met elkaar
gaan eten. Rita verzorgt de brood-
maaltijd met van alles wat en 2
consumpties, dus dat zit wel goed.

De zaal is open vanaf 18.30 uur en
om 18.45 uur beginnen we met de
maaltijd en aansluitend zullen De

Kösters losbarsten. Kaarten kun je
vanaf nu bestellen bij Elly Holst, T
551542 of e-mailen naar Marten
Miske: m.miske@hetnet.nl.
De kaarten kun je dan eind augustus
(de juiste datum volgt nog) afhalen.
De kosten voor deze hele avond zijn

 7,50 p.p., voor kinderen t/m 12

jaar  5,00. Als je niet mee wil eten
(dat kan ik mij eigenlijk niet voor-
stellen) zijn de kosten  5,00.

Kortom, CSCW/Feestcomité en de
Kösters….hail schier en altied aans.

CSCW

Bibliotheek nieuws
Wist u dat bibliotheekleden cd’s
kunnen bestellen bij de Centrale
Discotheek in Rotterdam? Bij de
Centrale Discotheek vindt u meer
dan 300.000 cd’s, zo’n 10.000
muziek dvd’s en 300.000 lp’s. Al-
lemaal te leen! Zie ook www.
mijneigenbibliotheek.nl onder kop-
je links en dan Cultuur, kunst en
muziek.

Wist u dat u in de bibliotheek ook
tijdschriften kunt lenen? O.a. Com-
puter Idee, Consumentengids, De-
licious, Groei en Bloei, De Kam-
peer en Caravan Kampioen, Mind,
Noorderland, Ouders van nu en
Vorsten. Dit is nog maar een greep
uit ons aanbod!

Wist u dat de bibliotheek een wis-
selcollectie dvd’s heeft, die u kunt
lenen voor de prijs van  1.50 per
week!
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Leren computeren?... Grijp nu uw kans!
In de Ommelander Courant stond een foto van de cursisten die een
computercursus hadden gevolgd in het Steunstee in Roodeschool. Deze
cursussen zijn heel populair. De cursus wordt verzorgd door de heer en
mevrouw Koster. De heer Koster heeft speciaal voor senioren een
langzamer lesprogramma ontwikkeld.

In het Steunstee staan 6 vaste computers en 2 laptops. Eigen laptop
meenemen mag ook. Er is heel veel animo voor deze cursussen, maar
omdat we er snel bij waren, is er nog ruimte op de donderdagmorgen. De
start is in oktober (datum komt later) op de donderdagmorgen van 9.00
- 11.00 uur in de even weken, dus 1 x in de twee weken. Er kunnen 6 tot
8 personen deelnemen, misschien meer, anders wordt de wachtlijst
gehanteerd.
Het is niet alleen voor senioren, maar voor iedereen, mits niet school-
gaand of student. We zijn uitgegaan van een beginnerscursus. Kosten 
80,- voor 10 lessen.
Vervolgcursussen zijn mogelijk. Internet, telebankieren, mailen enz.
Degene die zich het eerst aanmeldt, komt het eerst aan bod.
Deze oproep wordt in de herfst niet herhaald, want begin juni moeten wij
doorgeven of er belangstelling is.
Aanmelden kan tot zaterdag 6 juni bij mw. Groenhof T 551228 of mw.
SteendamT 551633.

Tot slot van ons Nieuws kunnen we u nog melden dat onze presidente,
mw. Hanny de Vries, op 29 april is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau. Onze commissie feliciteerde haar op die dag van harte met dit
heuglijke feit.
____________________________________________________

20 juni bestaat t Spruddernust 16 jaar!
Vanaf 14.00 uur zijn alle kinderen tot en met 12 jaar van harte welkom
in de feestelijk versierde speeltuin. We gaan er een gezellige middag van
maken..! Ouders, opa’s & oma’s zijn natuurlijk van harte welkom, de
koffie, thee en ranja staan klaar..! Het gehele programma duurt tot 16.00
uur.

Tot zaterdag 20 juni

De speeltuincommissie
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Wij lopen niet naast onze klompen
Zoals wel bekend in de omstreken van Kantens, hebben de senioren van
KRC de kans om kampioen te worden. Hartstikke leuk natuurlijk, want
dat geeft ons de kans om ook eens met trots over onze voetbalclub te
praten. Belangrijk daarbij is wel dat we niet naast onze schoenen gaan
lopen. Dat we nuchtere, normale boerenjonkies uit het noorden van het
land blijven. Dat valt niet altijd mee. Er hebben zich verscheidene
situaties voorgedaan die onze ego’s deden stijgen naar ongekende
hoogten. Een aantal momenten dat onze emotionele voetbalharten niet
onberoerd kon laten.

Openingstoernooi in Stitswerd
Op een prachtige lenteavond, op de mooiste plek ter wereld, werd op de
avond voorafgaand aan koninginnedag ons openingstoernooi gehouden.
Terwijl de zon onder ging, de schapen in de aangelegen wei blaatten,
rolden de jeu-de-boulesballen al dan niet gewillig richting het but (het
kleine balletje). Vuurkorven en bouwlampen werden ontstoken en zorg-
den voor warmte en licht. Nadat de prijswinnaars waren gehuldigd bleef
het nog lang onrustig naast de kerk. De jeu-de-boulesclub numero 6 (six),
zo vernoemd naar het voormalige pand Stitswerderweg 6 alwaar het
wedstrijdveld gelegen is, gaat ook dit jaar weer een onstuimig seizoen
tegemoet.

Dit alles resulteerde in de volgende uitslag:

1. Derwin ................. 8-42
2. Pauline ................. 8-28
3. Paul ..................... 8-26
4. Joan ..................... 8-21

5,6. Liesbeth B. ........... 7-24
Gerard .................. 7-24

7. Geert .................... 6-35
8. Loekie .................. 6-29
9. Deda .................... 6-27

10,11. Alfred ................... 6-23
Eric ...................... 6-23

12. Ines ..................... 5-18
13. Roelf .................... 4-23
14. Jeanette ................ 4-22
15. Thomas ................ 4-15
16. Dick ..................... 3-21
17. Liesbeth H. ........... 2-20
18. Bart ...................... 2-19
19. Piet ...................... 2-12
20. Simone................... 1-1

Een zonnige dinsdagavond in april
bijvoorbeeld. Diep gefocust en se-
rieus zijn we bezig met één van onze
strak georganiseerde trainingen.
Tenminste, tot het moment dat er
een apart busje de parkeerplaats bij
het voetbalveld op komt rijden. Een
bus met daarop een groot Red Bull-
blik. Twee dames stappen uit, waar-
van eentje een tas in de vorm van
een Red Bull over haar schouder
heeft hangen. Op de vraag of we
onze intensieve training willen on-
derbreken voor een blikje, knikken
we gretig ja. Het is moeilijk om op
zo’n moment bescheiden te blijven.
De toeloop wordt alsmaar groter.
Kwamen er eerst alleen enkele voet-
balvrouwen naar onze wedstrijden

kijken, nu lijkt het erop dat het halve
dorp er voor uitloopt. Onder luid
gejuich en gejubel scoren we onze
doelpunten, en scheldpartijen zijn er
gelukkig al langere tijd niet meer bij.
De stemming is ontzettend positief,
wat we gelukkig ook een keertje om
konden zetten in klinkende cijfers.
Middelstum 5 werd met 8-0 opzij
geschoven. Een enorme euforie
maakte zich van ons meester. Een
feest in de zomerzon.
De feesttent, zaterdagnacht. De
muziek wordt onderbroken voor een
mededeling van de DJ. Of alle spe-
lers van KRC 1 (1 notabene!) naar
voren willen komen. Hij heeft name-
lijk uit vertrouwelijke bron verno-
men dat we kampioen kunnen wor-
den. En ja, daar heeft het alle schijn
van. In plaats van een dansmaster-
class ontaardde de voetbalbijeen-
komst in een ordinair springen. Ach,
ordinair, we blijven ondanks alles
toch bescheiden boerenjongens. En
boerenjongens lopen niet zo snel
naast hun klompen.

Heb ik met dit artikel en de enigszins
arrogante bewoordingen uw agres-
sie opgewekt? Zo ja, weet dan dat u
dit alles moet nemen met een flinke
knipoog. Het voelt gewoon zo goed,
voetballen zoals het moet zijn. U
komt de laatste twee wedstrijden
toch ook kijken? De stemming is
uitstekend, laat de zomer maar ko-
men!

WvD
_________________________________________________

Biljartclub voor vrouwen
In mijn vorige woonplaats had ik, samen met een vriendin, een
biljartclub voor vrouwen opgericht. Eén keer in de week kwamen we
bij elkaar en gingen aan de slag. Ook hadden we een leraar die ons
op weg hielp. Het lijkt me erg leuk om in Kantens ook een biljart voor
vrouwen te starten; we kunnen dan spelen in t Schienvat, waar een
prachtig biljart staat en een leraar is ook al gevonden.
Wie  heeft  belangstelling  en  zin  om  mee  te  doen?  We  hebben
minimaal 8 vrouwen nodig om leuk te kunnen spelen. Het hoe en wat
weet ik nu natuurlijk nog niet precies dat hangt af van het aantal
vrouwen. Je kunt je opgeven bij mij.

Anneke van de Graaf
Langestraat 27 -T  551395

Ik hoop op voldoende deelnemers. Tot ziens op de biljartclub!
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Drukkerij
Sikkema

GETROFFEN
Op de weg tussen Onderdendam en Bedum ontdekte ik, zoals zo vaak,
een overreden vogel. Het was zo te zien pas gebeurd. De ene vleugel stak
nog omhoog en bewoog een beetje. Was het de wind of zat er nog leven
in? Het was een kauwtje. Of het een mannetje of een vrouwtje was kon
ik niet zien. Terwijl ik langs reed en de vleugel door de luchtverplaatsing
wapperde, ontdekte ik in de berm nog een kauwtje. De partner! Hij of zij
hipte besluiteloos heen en weer. Kauwtjes blijven elkaar hun hele leven
trouw! Ik stopte even verder en zag dat de radeloze vogel telkens
probeerde naar zijn levensgezel of -gezellin te lopen, maar voor aanstor-
mende auto’s terugdeinsde. Mijn fantasie deed de rest. Het mannetje zal
wel overmoedig geweest zijn. Zij zag hem verongelukken. Ze riep nog.
Te laat. Ze probeerde hem overeind te krijgen, maar de gewetenloze
vierwielige monsters verhinderden dat.
Ik kon er niets meer aan veranderen en ben doorgereden. Zouden ze
samen een nest hebben? Zijn er al eitjes? Of misschien al kleintjes? Hoe
lang blijft ze daar aan de wegkant zitten? Uiteindelijk zal ze het hopeloze
van haar aanwezigheid inzien. En verder gaan met leven. De eitjes of de
kleine kauwtjes moeten verzorgd worden. Misschien komt ze een
weduwnaar tegen en kan ze nog wat van haar leven maken. De eens zo
trotse mannenkauw wordt steeds weer overreden. Hij wordt steeds
minder herkenbaar. Uiteindelijk blijft er niets meer van hem over. Een vlek
op het asfalt. En ook die verdwijnt.
Een van mijn favoriete bezigheden is liggend op de bank met de afstand-
bediening in mijn hand een ronde te maken langs alle zenders. Bij
discovery ofnational geographic blijf ik graag even hangen. Altijd interes-
sant, altijd wat te leren. Echter als bij een natuurfilm een leeuw een
antilope aanvalt, zap ik gauw verder. Ik kan die aanblik niet verdragen.
Terwijl katachtigen mijn lievelingsdieren zijn! Orka’s die een onschuldige
pinguïn te grazen nemen. Ik kan er niet tegen. Moet ik dit aanzien? Kan
Marianne Thieme daar niets aan doen? Daar hoor je de Partij voor de
Dieren niet over. Het moet verboden worden. Dat insecten elkaar opeten,
nou ja. Eencelligen, weekdieren, allemaal ramspoed. Het laat me koud.
Maar die grote dieren….
Het leed op animal planet. Ook zoiets. Hier moét ik naar kijken. Een hond
aan zijn lot overgelaten. Een dappere dierenpolitie vindt hem en brengt
hem naar de dokter. Een in een visserssnoer vastgeraakte zwaan. Ze
weten hem te ontwarren. Dat montert op! Een oud vrouwtje met vijftig
katten. Ze vinden er een tehuis voor. Voor het vrouwtje én de katten. Een
happy end! Om de een of andere reden zijn die programma’s altijd in het
Engels. Redden we hier geen dieren? Of vinden we dat de moeite niet om
uit te zenden? Lang leve animal planet.
Al met al altijd weer beesten. Gelukkig hoef ik over ons, verstandige
mensen, niet in te zitten.

Eric de Klerk

Wordt het Llorret de Mar
of de Hoornse Plas?
Thuiszorg Groningen is voor de komende vakantieperiode op zoek naar
enthousiaste zomerhelden. Geen helden die vliegen, levens redden of de
Nobelprijs winnen. Want een echte held word je in de zorg. Bij ons. Dankzij
onze helden kunnen onze klanten zo lang mogelijk in hun eigen vertrouw-
de omgeving blijven wonen. Met 4.000 helden in stad en provincie
Groningen staan wij 24 uur per dag en zeven dagen per week voor onze
klanten klaar. Zo zijn wij altijd in de buurt! Wil je deze zomer echt eens
lekker op vakantie en tegelijk werkervaring opdoen in de zorg? Word dan
de periode van 29 juni 2009 tot en met 6 september 2009 zomerheld bij
Thuiszorg Groningen. Wij zoeken huishoudelijke hulpen, verzorgenden en
verpleegkundigen voor zowel de stad als de provincie Groningen!

Ben je minimaal drie weken beschikbaar en heb je interesse of ken je
iemand die nog op zoek is naar vakantiewerk?
Kijk dan op onze website www.heldenindezorg.nl onder ‘Zomerhelden’
of onder ‘Vacatures’ en word deze zomer een ware held! Je kunt ook direct
bellen met de heldenlijn op 050-5241516 of stuur een sollicitatie met CV
naar: helden@thuiszorg-groningen.nl.
____________________________________________________

t Spruddernust zoekt...
Langs deze weg zoeken wij een nieuwe onderhoudsman/-vrouw of
meerdere personen voor het onderhouden van de toestellen!
De  speeltuin  is  nu  spik  &  span  en  we  willen  dit  behouden  en
voortzetten voor onze jeugd! We hopen van harte reacties te mogen
ontvangen!

Voor reacties/informatie:
Esther Smit, T0595 - 551535  of hessmit@home.nl

We hopen als bestuur zijnde dat u gehoor geeft aan deze oproep en
dat we samen met hulp uit het dorp het hek van de speeltuin open
kunnen houden!

___________________________________________________________

Reumafonds bedankt regio
Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners
voor de grote inzet en bijdrage aan het prachtig resultaat van de collecte.
In de collecteweek van 8 t/m 14 maart is in Kantens, Rottum en Stitswerd
totaal  472.72 opgehaald. Hiermee levert de regio een belangrijke
bijdrage aan de Reumabestrijding in Nederland.

Hartelijk dank,
C. G. Steendam-Kruidhof.
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Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T0900 - 9229 (0,10 p.min)
___________________________________

TANDARTSEN:
30/31 mei
Tandartspraktijk Eenrum - Eenrum
T 0595 - 491949
1/2 juni
J.D. Buwalda - Bedum
T 050 - 3013994
3/4 juni
P. Brouwer - Uithuizen
T 0595 - 431642
6/7 juni
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies - Winsum
T 0595 - 441545
13/14 juni
Tandartsenpraktijk Loppersum -
Loppersum
T 0596 - 572818
20/21 juni
C.H. de Lange - Leens
T 0595 - 571427

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.
___________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum:T050 - 3014260
___________________________________

PSYCHOTHERAPIE EN
SUPERVISIE:
Mw. Drs. J.R. Boelema. Praktijk:
Groensingel 38 Middelstum.
Voor het maken van afspraken van
ma. t/m vr. tussen 8.00 - 8.15 uur.
T06 - 51255926
___________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595 - 551084
___________________________________

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK
EVA
Voor vragen en het maken van
afspraken: T 0595 - 557131
Voor dringende vragen of voor de
bevalling: T06 - 13731172
_________________________________________

Maaltijdvoorziening
Koks Herberg B.V., Tafeltje dek je:
T 050-3140211

Maaltijdservice Oosterlengte
T  0597- 412613

Laifde
Laifde dat kin wezen
soam deur t leven goan
Bie veur en tegen, aaltied
noast mekoar te stoan.

Laifde dat kin wezen
n kind op joen schoot
Zien laifde mit joe dailen
t mooiste dat hai bood.

Laifde dat kin wezen
even strieken deur joen hoar
n Haand op joen scholder
gewoon n laif geboar.

Oet: Toal en Taiken.

__________________________________

Oud papier
Woensdag 1 juli

___________________________________

Bedankt!
Iedereen die mij tijdens mijn
verblijf in het UMCG heeft ge-
steund met een bloemetje, te-
lefoontje en veel kaarten, wil
ik langs deze weg heel harte-
lijk bedanken.

J. Knot
Pastorieweg 3a, Kantens

_________________________________________________

Heimwee
van later
Heel veel later
zal ik nog eens
aan je denken
slaat het heimwee toe.
Heel veel later
zal ik alles pas beseffen
loop ik weer als jongen
door het dorp.
Heel veel later
denk ik aan ons huis
in het groen
zal ik nog één keer
door je straten gaan.
Heel veel later
zal alles te laat zijn.

Willem Koopmans.
Uit: Heimwee van later.

Wim Westra exposeert in kerk
van Rottum
Van 1 mei tot en met 30 juni exposeert de Uithuizer schilder Wim Westra
in de kerk van Rottum. Wim Westra kan worden omschreven als een
laatbloeier. Pas na zijn pensionering heeft hij zich bekwaamd in het
schilderen. Hij volgde diverse schildercursussen. De laatste negen jaren
volgde hij lessen op de schilderschool “het Hoefblad” bij Geert Hoefste.
De olieverfschilderijen van Wim Westra zijn realistisch. Alles is meteen
herkenbaar. Veel Groningers zullen Het sluisje bij Noordpolderzijl, het
boerderijtje aan de ossengang in Uithuizen en de grote kerk van Mid-
delstum, direct kunnen plaatsen. De meeuwen en het roodborstje kunnen
zo uit het schilderij weg vliegen. Wim Westra exposeerde eerder onder
andere in het schathoes van de Menkemaborg te Uithuizen. De tentoon-
stelling in Rottum is dagelijks geopend en de toegang is gratis.
________________________________________________________________________

Groninger molenweekend
13 en 14 juni
Na een geslaagd nationale molen- en gemalenweekend, wordt in juni
weer het Groninger molenweekend gehouden. Veel Groninger molens
zijn dat weekend open voor bezoek. Ook koren- en pelmolen de Grote
Geert zet zijn deuren deze dagen open voor het publiek. Veel molenaars
uit andere provincies maken van deze dagen gebruik om hier eens te
komen kijken. Openingstijden van de Grote Geert op zaterdag 13 juni van
10.00 tot 16.30 uur en zondag 14 juni van 12.00 tot 16.00 uur.

De molenaar
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Agenda
Rottum
Tot 30 juni elke dag
kerk van Rottum
van 9.00 tot 17.00 uur
Expositie van de Uithuizer schilder
Wim Westra. Toegang gratis.
_____________________________________________________

Stitswerd
Zaterdag 30 mei
Stitswerd op zijn kop.

Vaste activiteiten
dorpshuis Stitswerd

Maandag
Koor Pavane

Dinsdag
Dansgroep Heartbeat
_________________________________________________

Kantens
zaterdag 30 mei
Kanster Jeugdhonk
Aanvang  21.00 uur
80's & 90's Party

LET OP LET OP

Donderdag 4 juni
t Schienvat
van 07.30 tot 21.00 uur
Stembureau (grote zaal)

Keuken open
Tussen 17.00 tot 20.00 uur
Afhaal patat/snacks
_____________________________________

Vaste activiteiten agenda
t Schienvat Kantens
Seizoenstop voor verenigingen.
In september beginnen we weer!

Maandag juni
09.30 tot 10.30 uur
Body Shape (bewegen op muziek)

Woensdag juni
13.15 tot 15.30 uur
Climax (jeugd gym)

Vrijdag juni
17.00 tot 19.00 uur
Keuken open (afhaal snacks en
patat)

Zaterdag juni
17.00 tot 20.00 uur
Keuken open (stamtafel + afhaal
snacks)

Menu’s op de zaterdagen
(ook voor de afhaal)
6 juni
Kippenpoot/gebakken aardappels/
boontjes

 4,75

13 juni
Gehaktbal/gebakken aardappels/
sla

 4,75

20 juni
Kipfilet/gebakken aardappels/wit-
lofsalade

 4,75

27 juni
Bamischotel + gebakken ei

 4,75

Voor meer informatie ga je naar:
www.Schienvatkantens.nl
_____________________________________

Kerkdiensten
DORPSKERK ROTTUM

Zondag 31 mei
19.00 uur - De heer P. Ketting

Zondag 13 juni
19.00 uur - ds. J. den Admirant

Zondag 28 juni
19.00 uur - ds. A.J. Fraanje
______________________________________________

CHRISTELIJK GEREFORMEERDE
KERK KANTENS

31 mei 1ste Pinksterdag
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
14.30 uur - ds. P.C. de Lange

1 juni 2de Pinksterdag
09.30 uur Pinksterzangdienst
ds. P.C. de Lange

7 juni
09.30 uur - ds. P. C. de Lange
19.00 uur - ds. P. C. de Lange
Dienst met belangstellenden

14 juni
09.30 uur - Viering H A
ds. P.C. de Lange
14.30 uur - Dankzegging
ds. P.C. de Lange
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21 juni
09.30 uur - Leesdienst
14.30 uur - ds. P.W. Hulshof

28 juni
09.30 uur - Zendingsdienst
ds. A. Hilberts
14.30 uur - Leesdienst
______________________________________________

GEREFORMEERDE KERK
(VRIJGEMAAKT) KANTENS

31 mei
09.30 uur - ds. T. Groenveld uit
Roodeschool
14.30 uur - ds. L.G. Boonstra uit
Slochteren

07 juni
09.30 uur - ds. S. Schaaij uit Eelde
16.30 uur - ds. A. van der Sloot uit
Bedum

14 juni
09.30 uur - ds. A.H. Driest uit Gro-
ningen, viering Heilig Avondmaal
16.00 uur - ds. J. Oosterhuis uit
Sauwerd

21 juni
11.00 uur - ds. T. Groenveld uit
Roodeschool
16.00 uur - ds. M.O. ten Brink uit
Roodeschool

28 juni
09.30 uur - ds. G.O. Sander uit
Assen
14.30 uur - ds. G.O. Sander uit
Assen

05 juli
11.00 uur - ds. T. Groenveld uit
Roodeschool
14.30 uur - leesdienst
______________________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Kantens, Antoniuskerk

Zondag 31 mei
10.00 uur - ds. E.J. Struif, Ooster-
wolde k
Grunneger Dainst.

Zondag 7 juni
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
k
(na de dienst koffie/thee in Salem)

Zondag 14 juni
10.00 uur - de heer H.J. Dijkstra,
Gasselternijveenschemond k

Zondag 28 juni
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
k
Themadienst

Stitswerd, Georgiuskerk

Zondag 21 juni
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk,
Haren k
Viering Heilig Avondmaal
______________________________________________

Grunneger
Dainst met
Pinksteren
In de Antoniuskerk wordt op zon-
dag 31 mei (eerste Pinksterdag)
weer een Grunneger Dainst gehou-
den waarin de bekende predikant
ds Struif uit Oosterwolde zal voor-
gaan. Martin Sprenger bespeelt het
orgel. Met Pinksteren een dienst in
onze eigen taal: dat komt heel dicht
bij de Pinkstergedachte van het
verhaal uit de Bijbel.
Bij de ingang ontvangt u een litur-
gie. De aanvang is 10.00 uur. Ieder-
een is welkom!

Cadeautje
voor de kerk
De verbouwing van de Geref. kerk
Vrijgemaakt aan de Pastorieweg
21 is zo goed als voltooid. Dit heeft
de nodige duiten gekost, maar het
is prachtig geworden. Komt u het
allen maar eens van dichtbij be-
wonderen zou ik zeggen.

Om een beetje mee te helpen de
nodige duiten binnen te halen heb ik
het volgende:
Heeft u een cadeautje nodig voor
bijvoorbeeld: verjaardag, huwelijk,
geboorte, dankjewel, moeder-/va-
derdag of zomaar. Ik verkoop aan
huis: leuke dingen van handdoe-
ken, washandjes en gastendoek-
jes gemaakt.
Ook heb ik een poetsvrouwtje van
thee- en keukendoeken, spons enz.
gemaakt. In mijn “etalage” naast
mijn voordeur kunt u het al bewon-
deren. Wilt u iets kopen? Bel gerust
aan, wij helpen u graag.
Alleen op zondag hebben wij rust-
dag, dan verkopen wij niet.

Graag tot ziens
Sandra Poppema
Kerkhofsweg 4 Kantens
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Wimjan Rietdijk
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Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:

Rabobank 34.22.17.933
t.n.v. t Lougnijs

Een post-abonnement
op t Lougnijs kost

 15,- per jaar.
___________________________________________________

Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T0595 - 434206
___________________________________

Binnengekomen gift

C. M.-S. te K
20,-

___________________________________

Redigeerwerk:
Paulien Ros.
______________________________

Drukwerk wordt verzorgd door
Drukkerij Sikkema.
_____________________________________________

Lezersfoto!
De paden op de lanen in. (Foto Rita Pool - Kantens). Welke lezer stuurt een foto voor de maand juli?

Het was heel erg leuk, want we
hebben een  lepelaar gezien en een
nest van een zwaan ontdekt. De
drie allerleukste dingen waren:
dat we heerlijk gras hebben gege-
ten, een jonge kievit hebben ge-
zien en  toen ik in het water ging
kreeg ik een kletspoot. Aleida (7)

We moesten heel vroeg opstaan.
Ik vond het heel mooi maar ook
heel nat. Mijn laarzen zaten vol.
We zagen een huisje en dat stonk.
En we zagen twee vogels die wa-
ren aan het vechten met een een-
denei. We zagen ook een nest in
het water met eieren. Fleur (8)

Op 21 mei zijn we aan het dauw-
trappen geweest. ‘s Ochtends gin-
gen  we ons om 5.30 uur verzame-
len bij de theaterwerkplaats. De
zon kwam net op als een rode bal.
Onze gids was Gert-Jan Huiskes.

Hij ging nog iets vertellen over de
libelle. Hij had er ook een laten
zien. Toen we even op weg waren,
had hij een brandnetel in zijn hand
om te bekijken met een loep. Dat
vond ik erg leuk. We zijn helemaal
naar het eenzame huisje (vlakbij
boer van Velde) gewandeld. Som-
mige kinderen dachten dat we daar
ranja met een koekje zouden krij-
gen, maar dat was niet zo. In het
huisje lagen allemaal vieze din-
gen van dieren. Het was wel span-
nend om er even in te gaan. We zijn
ook naar de grote plas geweest.
We gingen met onze laarzen in het
water. We zagen 2 zwanen (1 op
het  nest)  en  een  lepelaar  in  de
lucht. We waren om 8.15 uur terug
bij de theaterwerkplaats. Daar
stond een heerlijk ontbijt voor ons
klaar. Dat was erg lekker. Het
dauwtrappen vond ik erg ge-
slaagd! Lotte (9)
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