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Dauwtrapochtend met (luxe) ontbijt
KANTENS, 17-5-2012

Hemelvaartsdag 's ochtends, de dag om bij zonsopgang de natuur in te trekken. In ons dorp doen we dit al
een aantal jaren en het is een prachtige traditie aan het worden. Al om vijf uur stond onze gids, Lieuwe van
der Welie, klaar aan de Oosterweg. De schemer is net voorbij, het is al licht, maar de zon moet nog komen.
We zien een heel dun maantje, waar Marco Silvanie (de man die ons in augustus de sterren heeft gewezen)
ons onmiddellijk op wijst. Het vogelconcert is al begonnen en Lieuwe vertelt ons meteen wat er allemaal fluit.
Nooit geweten, dat er een zwartkop boven mijn hoofd fluit, als ik in mijn moestuintje aan het wriemelen ben.
Tjiftjaf, winterkoninkje, duiven, die kende ik al…

Met laarzen, verrekijkers en vogel-
boekjes lopen we het weiland in,
langs het Boterdiep, zuidwaarts.
Het is heel stil overal, alleen het
gezellige gepraat van de mensen

hoor je. Als Lieuwe een rietzanger,
tureluur of blauwborst hoort, zijn
we stil en luisteren mee. De ture-
luur fluit zo, de rietzanger zo, weten
we 't nu? Verrukt zien we de geel-

oranje zon boven de aarde en onder
de grijze wolken te voorschijn ko-
men. Twee rode, brede zonnestra-
len wijzen als een V omhoog. Een
smal dammetje over een slootje
brengt ons naar het weiland van de
familie Jensma. Daar horen we een
zeldzaam vogeltje: een blauwborst.
Langs het pad gaan we verder. We
zijn met bijna 30 mensen en de
snelsten lopen al ver voor ons uit.
Dan komen we bij het eenzame,
lege schuurtje in het veld. We ont-
dekken een uilenkast op de zolde-
ring…
Wie zou die geplaatst hebben?
De kast is onbewoond. Boukje en
Marit  vinden braakballen, zou er
toch een uil in de buurt zijn? Maar
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Lieuwe bekijkt de braakballen en
vertelt dat ze niet van uilen zijn,
maar waarschijnlijk van buizerds,
die hier vaak gesignaleerd worden,
een heel enkele keer zelfs balt-
send. We zien ook kiekendieven
prachtig over het land scheren. Dan
een sloot, te groot om te springen…
Gerben en Marten hebben er iets op
bedacht: een rubber bootje! Met
twee of drie man tegelijk worden
we van de ene oever naar de andere
oever getrokken. Het bootje wie-
belt als je er in stapt en gaat schuin,
maar houdt ons goed. Veilig aan de
overkant stappen we naar het mooie
natuurgebiedje bij het land van de
familie Van Velde. Er is een mooi
meertje. Zwanen vliegen ruisend
en klapwiekend over ons heen.
Twee ganzen in het weiland houden
ons in de gaten: 'Komen die men-
sen niet te dicht bij ons nest?' Arg-
wanend volgen ze ons met hun blik.
Een fazant krast in de verte. We
lopen om het gebied heen, komen
rundvee tegen, waarvan niemand
de naam weet, maar het zijn mooie,

jonge bruine dieren die ons nieuws-
gierig tegemoet komen. Op ruime
afstand van ons blijven ze stilstaan,
kijken… Dan plots  draait  er  een
om, zet de pas erin, de anderen
volgen… tjakketjak, tjakketjak in
galop er vandoor tegen een prach-
tige blauwgrijze hemel. Een schit-
terend gezicht. Helaas laten de le-
pelaars, die hier de laatste dagen
steeds overvlogen, zich nu niet zien,
maar drie prachtige, springende
reeën zien we wel. Al met al hebben
we 43 soorten vogels gezien, heel
wat meer dan ik in mijn eentje
vinden kan. Veel natte laarzen (som-
migen met de mest er nog aan)
staan er buiten t Schienvat, als wij
daar met z'n allen lekker van Rita's
ontbijtje zitten te genieten. Het was
weer een fantastisch mooie mor-
gen.

Met dank aan Lieuwe van der Welie
en de families Van Velde en Jens-
ma, Gerben en Marten.

Corrie Lenstra

Gewoon beginnen
Jannie Mulder, Jan Schuiling, Willy Westerdijk, Nane van der Molen,
Jannie Zwerver, Annie Mekel, Bianca Boxtart en Corrie Lenstra-Boon
brachten donderdag 24 mei hun eerste bundel uit. De voorzitter van de
Vrouwenraad Hanny de Vries, mocht het eerste exemplaar ontvangen uit
handen van cursus leidster Bianca Boxtart.
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1. EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Freerk Oudman. Ik ben 28
jaar. Mijn beroep is agrarisch
bedrijfsadviseur / projectmana-
ger bij DLV voor 32 uur per week
in Groningen, Friesland en Dren-
the. De overige tijd ben ik op het
ouderlijk melkveebedrijf werk-
zaam, waar ik in maatschap zit
met  mijn  pa.  Op  29  juni  ga  ik
trouwen met mijn vriendin Else
de Vries.

2. WAAR KOM JE VANDAAN?
Ik ben geboren in Stitswerd.

3. HOE BEN JE IN KANTENS/
ROTTUM/STITSWERD TE-
RECHT GEKOMEN?
Na mijn studie in Wageningen
heb ik een tijd gewoond in Rhe-
nen en Bennekom. Na vier jaar
besloot ik dat het tijd was om
weer naar het noorden te verhui-
zen in verband met vriendin, be-
drijf, vrienden en familie. We
waren al een tijdje op zoek naar
een woning toen in Kantens een
huis werd aangeboden aan de
Kolpendestraat. Vervolgens is het
balletje gaan rollen.

4. DOE JE MEE AAN BEPAAL-
DE ACTIVITEITEN IN HET
DORP? ZO JA, WAARAAN?
Ik doe mee aan het massaal bui-
tenzetten van de grijze container
op dinsdag.

5. OMSCHRIJF JEZELF IN
VIJF WOORDEN
Nuchter, integer, positief, altijd
ideeën en een mensenmens.

6. MET WIE ZOU JE EEN DAGJE
WILLEN RUILEN? WAAROM?
Met Obama om te kijken hoe het
voelt  om  de  ene  dag  positie  te
kiezen tegen Mugabe en de vervol-
gens wel te besluiten om zijn land
te voorzien van Amerikaanse dol-
lars.

7. WAT IS JE FAVORIETE
GERECHT?
Stamppot mous mit spek.

8. IN WELKE TAK VAN SPORT
ZOU JIJ WEL WERELD-
KAMPIOEN WILLEN WORDEN?
WAAROM?
Ik heb absoluut geen behoefte om
wereldkampioen te worden in wel-
ke sport dan ook. Enerzijds ben ik
geen sporter, anderzijds lijkt het
me weinig uitdaging geven om al-
tijd gefocust te zijn op maar één
ding.

9. AAN WIE ZOU JIJ GRAAG
EEN RONDLEIDING DOOR JE
DORP WILLEN GEVEN?
WAAROM?
Aan een willekeurige inwoner van
Kantens van 200 jaar geleden zodat
hij/zij me kan vertellen hoe het toen
was en wat er veranderd is.

10. WAT VIND JE HET LEUKST
OM TE LEZEN IN T LOUGNIJS
EN WAT ZOU JE WILLEN
VERANDEREN?
Het is leuk om een artikeltje te
lezen waarin men zijn werk toelicht
en een kijkje geeft hoe zijn baan
eruit ziet zoals dhr. Buma een paar
maand geleden.

11. TOT SLOT, AAN WIE GEEF JE
DE PEN DOOR?
Aan Arnold Doornbos
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Als jongste telg van de familie Vaatstra ben ik - Gerrit Jan Vaatstra -
geboren en opgegroeid op de Sywertsmaheerd aan de Bredeweg 25 te
Kantens. Mijn belangrijkste herinneringen aan Kantens gaan terug naar
het begin van mijn jeugd, de basisschoolperiode. Van groep 1 tot en met
groep 5 heb ik een mooie periode mogen beleven bij de School met de
Bijbel in Kantens. Van leerzame lessen van juf Van Dijk tot aan de opening
van 't Sprutternest, kinderspeelweek en gezamenlijk met dorpsbewo-
ners de praalwagen in de schuur versieren voor 5 mei.

Helaas werd de basisschool opge-
heven, ondanks protest van ons als
leerlingen, door fietsen tegen de
deur te plaatsen. Ik bewaar in ieder
geval nog mooie herinneringen aan
het afsluitend toneelstuk in t Schien-
vat. Wonend op een kilometer bui-
ten het dorp hadden we altijd wel
een mooi uitzicht op de 'skyline' van
Kantens. Belangrijker nog was dat
onze buren de lekkerste friet uit
omstreken wisten te bakken. Uiter-
aard vind je als kind dat daar veel
te weinig gebruik van wordt ge-
maakt...
In mijn jeugd heb ik helaas een
aantal (basis)voorzieningen zien
vertrekken. Hoe naast de Chr. ba-
sisschool ook de bloemenzaak, het
postkantoor en de Posthoorn he-
laas ophielden met bestaan. Het is
daarom juist ook mooi om te zien
dat in de loop van de jaren, met
nieuwe initiatieven, de bedrijvig-
heid in Kantens niet stil is komen te
liggen.
De laatste jaren van de basisschool
heb ik mogen doorbrengen in Mid-
delstum. Na de Groene School in
Winsum heb ik mijn mbo diploma
Internationale Handel mogen be-
halen. Vervolgens ben ik gaan stu-
deren bij hbo Facility Management

en heb daar mijn vriendin, en in-
middels vrouw, Mirjam leren ken-
nen. Na een stage op Aruba heb ik
besloten op kamers te gaan in Gro-
ningen en na mijn diploma ben ik
verhuisd naar Amersfoort. Dit van-
wege studie en freelance werk als
junior consultant. Na het behalen
van mijn master Facility Manage-
ment ben ik als consultant gaan
werken. Ik adviseer organisaties in
kostenbesparing en kwaliteitsver-
beteringen op het gebied van ener-
gie, duurzaamheid en de facilitaire
dienstverlening. Twee jaar gele-
den ben ik getrouwd met Mirjam
Kingma (Bedum) en vorig jaar heb-
ben we een huis gekocht in Amers-
foort. Onze vrienden hebben we
leren kennen vanuit een christelijk
jongerencafé en via de kerk van de
Nazarener waar we nog altijd met
veel plezier en inzet lid zijn.
Als noorderlingen kijken en komen
we nog graag terug op t Hoogeland.
Nog altijd heb ik leuk contact met
Gijsbert de Kam en Rolf van Dijk en
met feestjes blikken we met veel
plezier terug naar onze avonturen in
Kantens en omstreken!

Groeten oet Amersfoort,
t gaait joe goud!

Terugblik
De zon geeft de wolken een gouden randje en ik zit bij Anneke Huizinga
aan de koffie in de nieuwe woonkeuken van het bedrijf Huizinga in
Stitswerd. Wat een verschil met vrijdag 25 juni 2010! Ze verhaalt over
die dag:

Het is bijna half tien, stralend weer
en Anneke heeft de koffie net klaar.
Iedereen komt naar buiten lopen
om te pauzeren. Ineens is er rook
achter bij de schuur en wordt er
'Brand!' geroepen. Gelukkig is er
niemand meer aan het werk. Brand-
blussers worden gepakt en de
waterslang uitgelegd. Plotseling
gaat het heel snel. 112 wordt ge-
beld: Het bedrijf staat in brand.
Moeten er spullen uit het woonhuis
worden gehaald? Er wordt bij ieder-
een een graai uit de kledingkast
gedaan en een paar fotoalbums
gepakt. Tja, er is natuurlijk geen
generale repetitie geweest. De al-
gemene brandweeroefening op
school is hierbij eenvoudig niet toe
te passen. Het vuur gaat snel en
daarbij die ondoordringbare rook…
er is geen redden aan. Het enige
wat kan worden gedaan is machte-
loos toekijken, en wachten tot de
brandweer komt.
Ook het huis vat vlam. Vanaf nu
dakloos!?
Er komt hulp op allerlei manieren:
In Kantens staat de pastorie van de
kerk leeg en na overleg wordt be-
sloten dat ze daar intrekken. De
gemeenteleden regelen alles en
iedereen wordt opgetrommeld. Er
wordt gesausd, vloerbedekking
gelegd, ondertussen wordt er meu-
bilair verzameld, huisraad, kleding,
speelgoed en bedden geleverd.
Zelfs voor een zwembad achter het
huis is gezorgd, wat wordt er in
korte tijd veel geregeld! De mid-
denstand geeft ook een aandeel:
o.a  beddengoed en speelgoed. De
familie vangt hen geweldig op.
Bovendien staan de buren voor hen
klaar, er mogen spullen gestald
worden. In de weken erna gaan

medeleerlingen op stap voor een
bijdrage en komt er een trampoline
in de tuin te staan.
Het lijkt een droom in deze nacht-
merrie als ze als gezin zaterdaga-
vond weer bij elkaar zijn en een dak
boven het hoofd hebben. Ook nog in
Kantens, in een “vertrouwde” om-
geving. Na alle hectiek door de
brand is er nu het gevoel van dank-
baarheid. Het vuur was er, heeft het
bedrijf weliswaar niet gespaard,
maar er zijn geen persoonlijke on-
gelukken gebeurd! Vanuit het raam
is er zicht op het bord op de kerk-
muur; Eeuwig duurt Gods  trouw.
Ook al sta je met lege handen: Gods
zorg is ervaren. Vanuit die zeker-
heid kan er weer gewerkt worden
aan de toekomst. Er moet nog zo-
veel geregeld worden; hoe moet
het verder? Het opruimen en de
sloop. Dan de herbouw: de nieuwe
schuur en een nieuw huis. Ge-
sprekken met verzekering, ge-
meente en aannemers. Het is een
bijzondere situatie: door omstan-
digheden gedwongen om steeds
weer keuzes te maken. Ook is er
tijd nodig om alles te verwerken.
Maar telkens is er steun; de warm-
te van zorg en hulp van mensen om
hen heen. Ze ervaren de onschat-
bare waarde  van familie en vrien-
den. Die stonden vanaf het begin
klaar met niet alleen hulp, maar ook
met persoonlijke aandacht en lief-
de. En dat is echt wel nodig in zo'n
moeilijke periode. Na anderhalf jaar
vertoeven in Kantens wordt de boel
ingepakt, weer terug naar het ver-
trouwde plekje aan de Stitswerder-
weg. Wat is het fijn om weer terug
te zijn.

Hilma Oudman
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Van de bergen naar het vlakke land…
Een vrouw uit Heerhugowaard en een man uut stad ontmoetten elkaar
in een voormalig kuurhuis in de Zwitserse Alpen. Besluiten daar, in het
Unter-Engadin, hun kinderen te laten opgroeien. Zo ontstaat een gezin
van Annemieke, Michiel, Jelke en Aita. De voertaal is daar Reto-
Romaans, een overblijfsel van de Romeinen en, naar iemand mij ooit zei,
de oudste nog levende taal van Europa. Slechts zo'n honderdduizend
mensen spreken het, maar het is erkend als landstaal. De Zwitserse
variant van ons Fries. Prachtige natuur, geen industrie, geen autobaan…

waarom dan terug naar Groningen,
naar het Hoogeland? In elk geval
klinkt dat nog wat naar bergen en
hebben we ter ontwenning een huis

op een wierde gevonden. Rottum.
Ooit woonden we even in Usquert
en liet ik het geregeld links liggen
als ik naar de stad fietste. Het eiland
op het droge. Een dorp zonder door-
gaande weg van betekenis heeft

altijd iets extra dorperigs. En daar
de auto onze tijd versnelt, opjaagt
zelfs, lijkt zulk een dorp de tijden
trager te doorstromen, zoals de
ondiepe zijden van een brede rivier.
Het deel ervan waar men nog kan
dobberen, terwijl in het midden van
de stroom enorme lichamen mee-
dogenloos ter zee worden gedre-
ven.
Kortom, het bevalt  ons wel hier.
Even geen zes maanden sneeuw
per jaar. Wel wind, maar die hoef je
niet te ruimen en als daar een ijs-
laag onder ligt, dan zie je die ten-
minste. Bovendien kun je er mee
zeilen, je bij het fietsen laten duwen
of, misschien nog mooier, ertegen-
in, om daarna dubbel tevreden, het
eiland te beklimmen waar de stee
je welgemoed ontvangt. Met ande-
re woorden en zonder meer: toe
stee!

Michiel en Annemieke Ludolphij
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Juf Esther Hovenkamp- Fraaij

10. WAT IS UW BAND BUITEN
HET ONDERWIJS,
MET HET DORP KANTENS?
Ik woon in Kantens en doe vaak aan
de activiteiten mee die er georgani-
seerd worden. Zelf zit ik nog in CSCW/
Feestcomité en help ik mee met de
Wandelvierdaagse.
___________________________________________________________________

Debbie van Oort-
Gosseling
1. WAAR BENT U GEBOREN EN
OPGEGROEID?
In 1978 ben ik in Enschede geboren.
Tot mijn 16e heb ik in Twente ge-
woond, waarna ik ben verhuisd naar
Groningen.

2. WELKE OPLEIDING HEEFT U
GEVOLGD?
In Groningen heb ik mijn havo afge-
maakt en vervolgens de pabo. Na de
pabo direct aan het werk als inval-
ler. Na een jaar kwam er een plek
vrij in Uithuizen op obs Brunwerd.
Daar heb ik zeven jaar met plezier
gewerkt.

3. WAT WAS UW MOTIVATIE OM
VOOR HET ONDERWIJS
TE KIEZEN?
Vroeger was ik, zoals waarschijn-
lijk veel meisjes, altijd al dol op
schooltje spelen. Juf worden en de
boel regelen, dat leek me wel wat.
Gelukkig is dat beeld natuurlijk wel
wat bijgesteld. Ik kwam er achter
dat ik de interactie met kinderen erg
leuk vind. Dit is uiteindelijk voor mij
toch wel één van de belangrijkste
punten, wat betreft mijn motivatie
voor het onderwijs.

4. SINDS WANNEER WERKT U
OP DE KLINKENBORG EN IN
WELKE GROEPEN?
Dit is mijn derde schooljaar dat ik op
maandag en dinsdag in groep 7 en 8
werk.

1. WAAR BENT U GEBOREN
EN OPGEGROEID?
Ik ben geboren in Ammerstol. Dit ligt
in Zuid-Holland. Vervolgens ben ik
samen met mijn ouders naar Streef-
kerk gegaan en daar is ook mijn zus
Mirjam geboren. Toen ik bijna zes
jaar was, zijn we door mijn vaders
werk in Kantens terecht gekomen.

2. WELKE OPLEIDING HEEFT
U GEVOLGD?
De lagere school in Kantens en het
vwo (atheneum) in Groningen op het
Röling college. Na het vwo heb ik de
pabo (pedagogische academie) in
Groningen gevolgd.

3. WAT WAS UW MOTIVATIE
OM VOOR HET
ONDERWIJS TE KIEZEN?
Van jongs af aan speelde ik al graag
juf. Mijn vader was ook leraar op
meerdere lagere scholen. Vervol-
gens is hij naar de Schoolbegelei-
dingsdienst in Groningen gegaan.
Wij gingen regelmatig mee naar zijn
kantoor en hier kwam ik dan vaak in
aanraking met materialen voor het
onderwijs. Het leek mij leuk om hier
ook echt mee te werken.

4. SINDS WANNEER WERKT U
OP DE KLINKENBORG
EN IN WELKE GROEPEN?
Ik werk al vanaf 1993 op de Klinken-
borg. Eerst als invaljuf in alle groe-
pen. In 1997 heb ik een vaste aan-
stelling gekregen. Ik werk nu al een
aantal jaren in de groepen 5 en
6.

5. WAT IS IN HET
ONDERWIJS
BELANGRIJK VOOR U?
Het doorgeven van kennis aan
de leerlingen. Het lesgeven
op een positieve en leuke
manier, zodat de leerlingen
met een fijn gevoel naar school
gaan. Het begeleiden van leer-
lingen die extra hulp nodig
hebben bij het leren, vind ik
erg leuk.

6. MIST U IETS IN HET
HEDENDAAGSE
ONDERWIJS?
Ik vind dat wij de laatste perio-
de steeds meer vakken moe-

ten geven en dat er dan vaak alleen
naar de opbrengst gekeken wordt. Ik
vind dat je ook naar de sociaal emo-
tionele kant van de kinderen moet
kijken. Als een kind goed in zijn/haar
vel zit en goed in de groep functio-
neert, dan zijn de resultaten vaak
ook beter.

7. BENT U VERLIEFD, VERLOOFD
OF GETROUWD
EN HEEFT U KINDEREN?
Ik ben getrouwd met Harry en wij
hebben drie kinderen. Thom en Mart
hebben hier ook op de Klinkenborg
gezeten en Kim zit nu bij mij in de
groep.

8. WAT ZIJN UW BUITEN-
SCHOOLSE ACTIVITEITEN
(HOBBY'S)?
Ik hou van lezen, shoppen en leuke
dingen doen met mijn familie en
vrienden. Als de ijsbaan open is,
vind ik het leuk om te schaatsen. Dit
jaar was geweldig. Vooral het
schaatsen op het Boterdiep.

9. HOE ZIET UW VAKANTIE ER
UIT?
Ik ga graag op vakantie. Toen de
kinderen klein waren, gingen we
altijd kamperen. De laatste jaren
zijn we vaak in de wat warmere
landen te vinden in een hotel. Ik vind
het leuk om dan verschillende ste-
den te bezoeken.

5. WAT IS IN HET ONDERWIJS
BELANGRIJK VOOR U?
Een goede sfeer in de groep.

6. MIST U IETS IN HET HEDEN-
DAAGSE ONDERWIJS?
Genoeg tijd voor alles wat er gebeu-
ren moet.

7. BENT U VERLIEFD, VERLOOFD
OF GETROUWD
EN HEEFT U KINDEREN?
In 2008 hebben mijn man en ik,
middels een bruiloft, gevierd dat wij
tien jaar bij elkaar waren. Ons zoon-
tje Diam was toen drie jaar oud en
vond dat erg bijzonder.

8. WAT ZIJN UW BUITEN-
SCHOOLSE ACTIVITEITEN
(HOBBY'S)?
Lezen is toch wel één van mijn
meest favoriete bezigheden, met
name fantasy boeken. Ook vind ik
het leuk om creatief bezig te zijn. Wat
actieve bezigheden betreft, dat wis-
selt nogal. Van streetdance naar
spinning, Salsa dansen en Zumba.
De laatste tijd ben ik aan het badmin-
tonnen.
O ja, en 'shoppen' natuurlijk, dat mag
ik erg graag doen.

9. HOE ZIET UW VAKANTIE ER
UIT?
Zon, zee en strand. Niks moeten,
alles mag.

10. WAT IS UW BAND BUITEN
HET ONDERWIJS,
MET HET DORP KANTENS?
Voordat ik in Kantens ging werken,
kwam ik daar eigenlijk nooit. Inmid-
dels kan ik wel zeggen dat het dorp
steeds vertrouwder voor mij wordt.
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een week Noorwegen, maar het
mooiste moest nog komen. Elf da-
gen Canada zijn achter de rug. Bij
het vertrek, op tien april, goed ge-
luimd en zo kom ik ook weer terug.
Geen last gehad van een jetlag
behalve een slapeloze nacht in het
vliegtuig. Ik deel mijn moeder mee
dat ik gewoonweg nog een keer
terug moet. En snel ook. De andere
wereldreis (naar Amerika) had een
iets schokkender wending dus geeft
ze me groot gelijk. Zeker wanneer
ik haar het hele verhaal uit de doe-

ken heb gedaan, inclusief de kleine
(en leuke) details. Puur genot ach-
teraf. Wanneer ik verkondig dat
Noorwegen een klein, heel klein
voorproefje is van Canada, is ze
echter wel even uit het veld gesla-
gen. Deze mening komt ook meer-
dere kennissen ter ore die al net zo
verbaasd reageren. Degenen die
zelf in Noorwegen hebben gewoond,
zijn in zekere zin een beetje bele-
digd. Vermoedelijk hebben ze al-
leen maar enthousiaste verhalen
over Noorwegen gehoord, zodat het
niet over was gekomen als een
'voorproefje'. In dat geval komt het
Scandinavische land er inderdaad
maar bekaaid af. Ik benadruk dat 11

dagen gewoon te weinig is, we
hadden de tijd immers ontzettend
vol gepland. Voor sommigen met
een jetlag misschien vermoeiend,
maar ik zat meteen in het ritme.
Het feit dat alles in Amerika groot
is, dringt blijkbaar ook tot in Canada
door en ik beaam ten volle dat de
hoeveelheden, zeker van drinken,
enorm zijn. Waarbij we in Neder-
land gewoon niets gewend zijn: een
Nederlandse beker is daar hoog-
stens XS en de Canadese XL is toch
zeker een liter. Met één glas bij een
maaltijd is de dorst in Canada hele-
maal gelest terwijl dat hier abso-
luut niet het geval is. Emigratie-
plannen heb ik niet, hoewel ik wel
behoorlijk teleurgesteld was toen
ik, terug in ons kikkerlandje, werd
verwelkomd met het welbekende
fenomeen 'Hollandse neerslag'.
Mijn moeder wijst me erop dat ze
niets van me hebben gehoord toen
ik aan de andere kant van de oceaan
zat en dat dit haar toch wel heeft
teleurgesteld. 'O,' zeg ik verwon-
derd. 'Had u dat verwacht dan?' Ze
knikt bevestigend en ontdekt dat ze
waarschijnlijk op het verkeerde
been is gebracht doordat ik vorige
keer, na het betreden van Scan-
dinavische bodem, wel van me heb
laten horen. 'Daar had ik toen wél
tijd voor,' verklaar ik. 'En, het spijt
me, ik had het dit keer te druk om
jullie te missen.'

Antrude Oudman

Consequenties bij een reis
Bejubelde mijn moeder in de decembereditie nog het wonderbaarlijke
Engeland nadat mijn broer naar Amerika reisde, deze keer ben ik,
dochterlief, aan de beurt voor een reisverslag. Het feit dat ik het zelf
schrijf, verandert het verhaal weliswaar, maar ik heb goede hoop dat
mijn inzet toch zal worden gewaardeerd.

Het eerste extraatje (van tweetalig onderwijs) is vorig jaar al geweest:
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Koninginnemarkt 30 april
Een prachtige dag was het met veel zon, vrolijke mensen en lachende
kinderen. Echt een feestdag. Er waren heel wat kraampjes en kramen
opgesteld rondom de kerk en vlakbij t Schienvat. Veel mensen kwamen
een kijkje nemen en ook heel wat spulletjes verhuisden van eigenaar,
plantjes werden aangeschaft en er werd van lekkere dingen gesmuld,
aan de kraampjes of bij Rita.

Een zeer geslaagde markt dacht ik
zo, te zien aan de gezichten van de
bezoekers. De commissie CSCW
had een lekkere prijs beschikbaar
gesteld voor de mooiste of de meest
verzorgde kraam.
John en ik kregen de taak als jury
te fungeren. Na drie keer rond de
kerk en door de Kerkstraat te zijn
gelopen, waren we er al snel uit. De

kraam van de Foundation Roza zag
er het beste en meest aantrekkelijk
uit en die kreeg dus de prijs.

SPIJKERBROEKHANGEN
Tijdens de Koninginnedag kon er
In t Schienvat kon dit jaar weer aan
een spijkerbroek worden gehan-
gen. Velen deden mee, maar uitein-
delijk bleven bij de kinderen Saskia

Robbe en bij de volwassenen Freek
Ruitenga het langst aan de broek
hangen. Zij kregen dan ook een
leuke prijs.

Namens het CSCW,
Anneke van de Graaf

IJsbaan in beweging
Zoals jullie misschien al hebben gezien, staat er op de ijsbaan een nieuw
bord met de naam van de grondlegger van de ijsbaan. Deze man heeft in
het verleden de ijsbaan opgezet door het ophalen van oud papier en oud
ijzer. Nu is binnen het bestuur besloten om weer oud ijzer in te gaan zamelen
ten behoeve van de ijsbaanvereniging. Wie heeft er nog oud ijzer liggen voor
de ijsbaan? Zo ja, dan kunt u contact opnemen met Bert Bultena T 551892
of Jacob Wever T 552757 en dan komen wij het ophalen.

Wij hebben met de vereniging op de
koninginnemarkt gestaan met mut-
sen met opschrift: IJsvereniging
Kantens. Deze zijn te koop bij de
vereniging. Dan loop je er in de
wintermaanden lekker warm bij!

Verder hebben we nieuwe jassen
met opdruk aangeschaft voor het
bestuur. Dit is mede mogelijk ge-
maakt door onze sponsoren. Heel
hartelijk bedankt daarvoor!
Het bestuur
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Knuffel
Wie heeft mijn grote grijze ge-
streepte knuffelpoes gevonden, ik
heb hem laten liggen bij de kerk of
de speeltuin. Als je deze hebt ge-
vonden, wil je dan mijn moeder
bellen? M 06-29297229. Alvast
bedankt!

Kim Ruitenga

Ps. Op de foto staat de knuffel van
mijn zus. Die van mij is gelijk aan
deze, maar dan grijs gestreept.

WIE IS DE WINNAAR VAN HET SCHILDERIJ
VAN DE LOTERIJ TIJDENS DE KONINGINNEMARKT
Hierbij wil Protestantse Vrouwenvereniging 'Monica' u hartelijk
bedanken voor uw deelname aan het enveloppenspel tijdens de
koninginnemarkt en het raden van een getal voor het winnen van een
schilderij, gemaakt door Trijn Haan, dat ze gemaakt heeft tijdens de
workshop van Gerda Onnes. Het schilderij is gewonnen door Jan
Venema met nummer 77.
Wij willen Jan Venema hiermee hartelijk feliciteren.

Namens het bestuur,
Marga Venema
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Nieuwsbrief
Huiskamer-
vertelfestival
Kantens
In het najaar van 2011 besloot onze
werkgroep om na twee jaar weer
een vertelfestival te houden.
Slechts één werkgroeplid was an-
dere dingen gaan doen, een ander
kwam erbij. Vijf ondernemende
vrouwen (Gerda Onnes, Zwanny
Hofman, Anneke van de Graaf, Ine-
ke Groeneweg en Corrie Lenstra)
gingen aan de slag. Allereerst stap-
ten Anneke en ik naar het gemeen-
tehuis en in het nieuwe jaar kregen
we te horen, dat het de gemeente
een goed plan leek en dat ze haar
medewerking wilde verlenen. In-
tussen brainstormden wij met ons
vijven en daaruit ontstonden de
plannen. Maar daar moest geld
voor komen en terwijl Ineke langs
de huizen ging en Anneke voor de
uitwerking van onze plannen op de
openbare school van Kantens af
stapte voor overleg en informatie-
uitwisseling, vulden Gerda en ik
middag na middag, stapels formu-
lieren in. Vanaf september 2011 tot
april 2012 bezochten we op allerlei
locaties vertellers. Soms waren
we teleurgesteld, omdat mensen
niet aan onze verwachtingen vol-
deden, maar soms kwamen we
laaiend enthousiast van een voor-
stelling of bijeenkomst vandaan.
Zo vonden we onze vijf vertellers:
 Wijnand Stomp
www.wijnandstomp.nl
Marcel van der Pol
www.keridwen.nl
Fré Schreiber
Henny van der Laan
www.komopverhoa l . n l /de -
vertellers.html en Ina de Raad van
de Pazzipanten. Wij zijn heel blij
met hen en kijken nu al met veel
plezier het festival tegemoet.

Intussen lieten de sponsoren van
zich horen. Enkelen stelden ons
teleur, maar onze eerste sponsor,
Geert Doornbos (www.do-it-
services.nl), was meteen enthou-

Laatste kaarten voor
Jubileumvoorstelling Advendo
De kaartverkoop voor het zelfgeschreven muzikaal theaterspektakel bij
molen 'De Grote Geert' in Kantens loopt als een trein. Er zijn nog slechts
enkele kaarten beschikbaar voor dit bijzonder evenement dat zich
afspeelt in vroegere tijden. Dus wie nog geen kaarten besteld heeft moet
er snel bij zijn! Kijk op onze site www.advendokantens.nl voor welke
voorstelling er nog kaarten zijn.

U kunt kaarten bestellen (  6,00
per stuk) bij Henk van Dijk, T 552710
en via:
ticketservice@advendokantens.nl.
Er zijn nu definitief drie voorstellin-
gen gepland: vrijdag 6 juli om 19.00

uur, zaterdag 7 juli om 13.30 uur en
zaterdag 7 juli om 19.00 uur. De
avondvoorstellingen zijn rond 22.00
uur afgelopen.

Let op: op vrijdag 22 juni van 16.00
- 19.00 uur moeten de bestelde
kaarten opgehaald worden bij Henk
van Dijk, Bredeweg 18 in Kantens.

De openluchtvoorstelling 'Het feest
bij de molen' is geschreven door
Frouwke Doornbos en muzikaal
bewerkt door Willem Knot. Maar
liefst 13 spelers (jong en oud) zul-
len u meenemen naar een dorps-
feest bij de molen, waar dorpsge-
noten, de molenaar en een aantal

ongenode gasten u zullen trakteren
op zang, dans, variété en veel hu-
moristische situaties. In het stuk
zullen een lach en een traan hand in
hand gaan. Een uitdaging voor de
jubilerende vereniging!

De openluchtvoorstel-
ling verschilt op een
aantal punten met onze
binnenstukken. Zo zijn
er tijdens de voorstel-
ling bij de molen geen
gereserveerde plaat-
sen. Dit betekent dat u
zelf mag bepalen waar
u gaat zitten. Wilt u met
een grote groep bij el-
kaar zitten, dan advi-
seren we u om op tijd te
komen! U kunt 30 mi-
nuten voor aanvang van
de voorstelling het ter-
rein op. Verder is er
slechts één pauze tij-
dens de voorstelling.
Voorafgaand aan de
voorstelling zult u ge-
trakteerd worden door
de jarige vereniging. In
de pauze en na afloop

van de voorstelling is er voldoende
gelegenheid om een drankje te
nuttigen. Op het terrein bij de molen
zullen ook enkele toiletten worden
geplaatst.

Mocht u vragen hebben over de
voorstellingen, de kaartverkoop of
de gang van zaken tijdens het jubi-
leumweekend, dan kunt u contact
opnemen met Janny Reiffers T
552664.

Wij hopen u allen te mogen begroe-
ten op één van de voorstellingen!

Toneelvereniging Advendo
Kantens

siast en werkt nu belangeloos aan
onze website. Kijk maar eens op
www.vertelfestival.kantens.nl.
De gemeente Eemsmond zijn we
zeer dankbaar; zij kwam als eerste
met een financiële bijdrage, ge-
volgd door het SNS-fonds Mid-
delstum en Leader Levende dor-
pen/Provincie Groningen.

Met deze steun gaan we verder en
breiden we onze plannen uit. We
willen workshops organiseren voor
kinderen en volwassenen vooraf-
gaand en op de ochtend van het
festival. We willen iedereen de
gelegenheid geven het geleerde te
tonen d.m.v. een podium of exposi-
tieplek. Met het uitwerken van ver-
dere plannen wachten we nog even
het antwoord af van de fondsen, die
we nog aangeschreven hebben.
Maar we zijn vol vertrouwen dat we
genoeg steun zullen krijgen om onze
plannen uit te voeren. Intussen is
Zwanny al met de PR begonnen en
zijn de eerste advertenties al naar
de tijdschriften toe. We hebben nog
veel werk voor de boeg. We hebben
er zin in!

Werkgroep Vertelfestival Kantens,
Corrie Lenstra-Boon
____________________________________

Herinnering aan Holland

Denkend aan Holland
zie ik brede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hoge pluimen
aan de einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een groots verband
de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.

H. Marsman
Uit: Domweg gelukkig
in de DapperstraatOUD PAPIER

woensdagavond 6 juni
T  0595 - 551788
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De grote ogen van kinderen als ze zo dicht bij hun idool staan
Ze is pas 30 jaar. Heeft een man en drie kinderen. Geboren in Groningen, maar een getogen Kaanster. En ze heeft een vrijwilligerstaak binnen FC
Groningen waar je jaloers op kunt zijn. Ik heb het over Linda Hamming.

Sinds 2005 is Linda vrijwilliger bij
de juniorclub van FC Groningen.
Dat is een organisatie binnen FC
Groningen die leuke activiteiten
organiseert voor de kleine fans van
de club, zoals handtekeningenmid-
dag, mee naar uitwedstrijden, mei-
den avond, line-up tijdens uit- en
thuiswedstrijden en nog veel meer.

HOE BEN JE BIJ DE JUNIOR-
CLUB VAN FC GRONINGEN
TERECHT GEKOMEN?
Via mijn oudste zoon die lid werd
van de club. Dat was zo rond 2005.

WAT VOOR TAKEN HEB JE BIN-
NEN DE JUNIORCLUB?
Nou, je kunt aangeven bij welke
activiteiten je graag wil en kan hel-
pen. Maar sinds een tijdje heb ik
wel een vaste taak. Ik begeleid de
juniorreporters tijdens thuiswed-
strijden. Dit zijn kinderen die voor
het clubblaadje van de juniorclub
een verslag maken van wedstrij-
den en na afloop van de wedstrijd

bij de persconferentie mogen zijn.

KOST HET VEEL TIJD?
Zo rond de 15 - 20 uur per maand
plus de activiteiten. Want als je een
uitwedstrijd hebt, dan ben je wel
wat langer onderweg.

HOE GAAT DAT DAN PRECIES
BIJ ZO'N UITWEDSTRIJD?
Nou, als de wedstrijd op zondag
middag om half drie is en je moet
helemaal naar Venlo, dan begint de
dag al vroeg. Je moet op tijd, vóór
de kinderen aan, bij de Euroborg in
Groningen zijn om de bus te voor-
zien van snoep, koek en drinken.
Ook wordt er nog even met de
andere vrijwilligers doorgenomen
wat er precies moet gebeuren. En
dan de kinderen in de bus en op naar
de wedstrijd. Onderweg krijgen de
kinderen en hun begeleiders van
allerlei lekkers om te eten en te
drinken. En als we bij het stadion
zijn regelen we dat iedereen goed
het stadion in komt. Tijdens de

wedstrijd kan ik ook gewoon kij-
ken. En na afloop zorgen we dat
iedereen weer veilig mee naar Gro-
ningen komt.

KLINKT LEUK, MAAR IS DAT
JE OOK JE FAVORIETE
ACTIVITEIT?
De uitwedstrijden zijn inderdaad
heel leuk om te doen. Maar mijn
favoriete activiteit is toch wel de
Meidenavond. Lekker met jonge-
dames, die allemaal fan zijn van die
ene club, een avond fröbelen met
make-up.

EN JE HAD HET OOK OVER EEN
HANDTEKENINGENMIDDAG?
Ja, dat is op een woensdagmiddag.
Dan zitten alle spelers en de trai-
nersstaf van de FC aan een lange rij
tafels en dan kunnen de kinderen
één voor één bij hun langs om een
praatje met te maken en een hand-
tekening te krijgen. Het leuke is dat
de jongens met de grootste mon-
den dan ineens muisstil zijn en met

grote ogen naar hun idool staan te
kijken.

VINDEN DE SPELERS DAT OOK
ZO LEUK OF IS HET EEN
MOETJE?
Nee, de spelers vinden het hartstik-
ke leuk. Ze nemen alle tijd voor de
kinderen en luisteren graag naar
hun verhaal.

IS ER OOK EEN SPELER WAAR
JIJ VOOR IN DE RIJ GAAT
STAAN?
Haha, nee dat niet, maar je hebt met
sommige spelers wel wat meer als
met anderen. Zo is de vertrekkend
reservekeeper Brian van Loo een
hele leuke en rustige vent.

EN TOT SLOT, VIND JE HET
WERK NOG STEEDS ZO LEUK
ALS IN BEGIN?
Ja, en ik hoop het ook nog heel lang
te doen.

Robin Wever

Wandelvierdaagse 4 t/m 7 juni
Maandag 4 juni is de start van de wandelvierdaagse. De afstand is vijf
kilometer en de start is vanaf t Schienvat te Kantens. Inschrijven kan vanaf
17.45 uur, maar kan ook vooraf via mail, door naam en de hoeveelste keer
te mailen naar m.miske@hetnet.nl dit kan tot 2 juni 18.00 uur.
Vertrek van de vijf kilometer is om 18.15 uur. Inschrijfgeld is  3,50, te
voldoen bij de start.

CSCW/Feestcomité,
M. Miske
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Kind van de rekening
FC Groningen moet op zoek naar een nieuwe trainer. Na een zwaar
teleurstellend seizoen waarin de veertiende plaats werd behaald, mocht
trainer Pieter Huistra zijn biezen pakken. Op een speciaal belegde
persconferentie lichtten algemeen directeur Hans Nijland en technisch
manager Henk Veldmate het ontslag toe. Er was weinig wat ze de trainer
niet verweten. Hij communiceerde niet goed met zijn spelers en de
directie, hij inspireerde niet en bovenal, de slechte resultaten waren
voornamelijk zijn schuld.
Met de eerste twee argumenten kan ik prima leven. Huistra is geen
inspirerende man, maar een grijze muis waarvan je geen donderspee-
ches hoeft te verwachten. Hij is gewoon gewogen en te licht bevonden
voor het trainersvak. Het viel hem te verwijten dat hij ondanks de slechte
resultaten, koppig bleef vasthouden aan het door hem heilig verklaarde
4-2-3-1 systeem. Ook was het wel eens bevredigend geweest, wanneer
hij voor de camera's van Studio Sport gewoon toegaf dat zijn elftal slecht
had gespeeld. Maar om hem nou het in het water vallen van de hele
jaargang in de schoenen te schuiven? Wat mij betreft gaat dat te ver. We
maken even een sprongetje terug in de tijd.
Aan het begin van het afgelopen seizoen werd de nieuwe hoofdsponsor
gepresenteerd. Met financiële steun van energiereus Essent zou de FC de
vaderlandse top bestormen. Nijland sprak hardop de wens uit om binnen
vijf jaar kampioen te worden. De selectie zou versterkt worden en
Europees voetbal zou in ieder geval een feit zijn. Al deze woorden bleken
achteraf echter op grootspraak te duiden. Essent is dan wel de hoofdspon-
sor, maar veel geld brengt het niet in het laatje. Volgens gegevens van
Voetbal International, bedraagt de jaarlijkse bijdrage slechts vier ton
meer dan die van de vorige sponsor, autoleasebedrijf Noordlease. Met
dit soort bedragen kun je een kampioenschap wel vergeten.
De beloofde versterkingen van de selectie kwamen niet. Het vertrek van
aanvalsleider Tim Matavz naar PSV werd opgevangen met het binnen-
halen van een Uruguayaanse jeugdinternational en voor rots in de
branding Andreas Granqvist, die naar het Italiaanse Genoa vertrok, kwam
Kees Kwakman, die van oorsprong een middenvelder is. Verder werd er
een package-deal gesloten met de jeugdopleiding van Ajax, verdedigers
Kappelhof en Burnet kwamen even later, gevolgd door cultheld van
beroep Suk Hyun-Jun.
Toch werd er van Huistra verwacht dat hij met deze spelers wel even
Europees voetbal zou gaan halen. Dat deze eis onrealistisch was kwam
er bij Nijland en consorten niet in. Huistra is nu dus kind van de rekening
geworden. Hij was inderdaad niet in staat om een club als FC Groningen
te mogen trainen, maar toch was het zeker niet netjes van Nijland en
Veldmate om zo na te trappen. Nu maar op naar het nieuwe seizoen met
hopelijk een ervaren trainer aan het roer.

Nils Reiffers
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Klaverjassen
Ook in het afgelopen winterseizoen
is er weer geklaverjast. Van okto-
ber tot en met mei deden er in totaal
12 dorpsgenoten uit Rottum mee.
Het was elke eerste vrijdag van
deze maanden weer een gezellige
boel in het dorpshuis. Heerlijk on-
gedwongen werd er koffie gedron-
ken, een kaartje gelegd en werden
de laatste nieuwtjes uitgewisseld.
Ook kwamen er regelmatig men-
sen nakaarten om zo dorpsgenoten
te ontmoeten en een borrel te drin-
ken.

De eindstand na dit seizoen was:
1. Wimjan ................... 22329
2. Erik ........................ 21683
3. Rinie ...................... 21657
4. Mark ...................... 21510
5. Lambert .................. 21069
6. Henk ...................... 20030
7. Attie ....................... 19506
8. Arie Jan .................. 18887
9. Aljo ........................ 18772

10. Jan ......................... 18449
11. Lucienne ................. 17764
12. Eduard .................... 17635

Omdat Eduard als gast éénmalig is
geweest, heeft Lucienne de wis-
selpoedelprijs gekregen en als
winnaar heeft Wimjan de wissel-

beker weer mee naar huis mogen
nemen.
Op 5 oktober gaan we weer van
start en misschien heb je zin om
ook eens een keertje mee te komen
kaarten. Je bent van harte welkom,
vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar.

Wimjan Rietdijk

Jeu-de-boules als weervoorspeller
'Op Koninginnedag is het vaak mooi weer', sprak een deelnemer van het
jaarlijks terugkerende jeu-de-boulestoernooi. Ik moest hem verbeteren:
'Niet de koningin is de beslissende factor, maar de boules zijn verant-
woordelijk voor het mooie weer. Onze club gaat nu het zevende seizoen
in', zo legde ik uit, 'en ieder toernooi is er mooi weer. Zo zit dat.' Bij ons
is nu de gevleugelde uitdrukking: Bij een toernooi nooit een echte
appellation, maar wel een boule echte zon. Het KNMI kan twee keer per
jaar opdoeken. Ik raad Piet Paulusma aan, onze toernooikalender goed
in de gaten te houden. Schrijft u vast in uw agenda: zaterdag 29
september! U hoeft niet mee te boulen met ons slottoernooi, maar boek
gerust een dagje Schier.

Naam wedstrijdpunten gewonnen boules
1. Eric ..........................................7 ................................... 32
2. Derwin......................................6 ................................... 35
3. Anneke .....................................6 ................................... 26
4. Pauline ..................................... 6 ................................... 25
5. Merlijne ....................................6 ................................... 23
6. Deda ........................................5 ................................... 30
7. Jantien ......................................5 ................................... 21
8. Evert .........................................4 ................................... 31
9. Bart ..........................................4 ................................... 25

10. e.a. Loekie
Mayra .......................................4 ................................... 23

12. Rob ..........................................4 ................................... 21
13. Henny .......................................4 ................................... 17
14. Alfred........................................3 ................................... 26
15. Toshi ........................................2 ................................... 19
16. Jack .........................................2 ................................... 18
17. Liesbeth ....................................0 ................................... 19
18. Paul .........................................0 ................................... 17
19. Jorn ..........................................0 ................................... 16

Eric de Klerk

Over het toernooi. Een van onze
trouwe leden heeft een scorebord
ontworpen. Geen elektronica, maar
handwerk. Onze jongste competi-
tiespeelster staat trots naast de
ontwerper, na het onthullen van het
bord op bijgaande foto.
De vuilniszak die voor de opening
het zicht op het bord belemmerde,
kwam later van pas als verzame-
laar van afgedankte plastic beker-
tjes.
Oh ja, ik zou het over het toernooi
hebben. Nou, dat ging prima en hier
is de uitslag:
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De Zonnebloem
De Zonnebloem zet zich in voor
mensen die moeilijk zelfstandig op
reis kunnen gaan, maar toch graag
in contact komen met anderen. De
Zonnebloem organiseert dagjes uit
die gepaard gaan met persoonlijke
aandacht en gezelligheid.

Op 19 april organiseerde de afde-
ling Eemsmond van de Zonnebloem
een bootreisje van Farmsum naar
Groningen. De vertegenwoordig-
ster van de Zonnebloem te Kan-
tens, mw. Groenhof, begeleidt de
deelnemers. Met de bus vertrek-
ken we van t Schienvat naar Uithui-
zen, Uithuizermeeden en Roode-
school, waar van deze dorpen ook
deelnemers instappen. In totaal
twee bussen vol.
In Farmsum ligt een prachtschip
aan de kade, de 'Jan Plezier', staat
met grote letters op de voorsteven.
Op het bovendek veel vlaggen aan
beide zijden van het dek. Maar tij-
dens deze reis kunnen we er niet
zitten, omdat het een beetje regent
en de temperatuur te laag is. Onder
het bovendek een grote zaal met
glazen zijwanden zonder spijlen,
een onbelemmerd uitzicht. Achter
in de zaal een bar.
Op een paar plaatsen op ooghoogte
een monitor waarop staat aange-
geven waar het schip vaart en welke
snelheid het heeft. We worden
welkom geheten door de leider van
het hele gezelschap. Ook de kapi-
tein, de kok en de barjuffrouw wen-
sen allen een onvergetelijke reis
toe, eveneens de muzikant en de
zangeres die de sfeer zullen verho-
gen. We varen door het Eemska-
naal en zien de herstelwerkzaam-
heden van de dijken die de afgelo-

pen winter nauwelijks het water
hebben kunnen keren. Vanaf het
water is duidelijk te zien dat de
landerijen veel lager liggen dan het
waterniveau van het Eemskanaal.
We krijgen door de vrijwilligers en
verplegers koffie of thee geser-
veerd. De gasten voelen zich dui-
delijk ingenomen met het uitzicht
vanaf het water op de omgeving.
Door een sluis, een gewaarwor-
ding, het schip stijgt of daalt al naar
gelang de hoogte van het water aan
de andere kant van de sluis. We
komen op het Van Starkenborgka-
naal en passeren de spoorbrug bij
Noorderhogebrug.
Deze middag eten we frites met
een gehaktbal, appelmoes, bloem-
kool en andere groenten. Onder het
bord ligt een papieren placemat
met een grote afbeelding van de
'Jan Plezier'. Van het eten is weinig
overgebleven, de contacten zijn uit-
stekend en het is erg gezellig. We
naderen Dorkwerdersluis. Dit is
een kruispunt van waterwegen. Van
hieruit kunnen de schepen naar de
stad Groningen, Lemmer, Delfzijl

der naar keuze. Er kunnen loten
worden gekocht voor het goede
doel. Verder wordt er bingo ge-
speeld. We komen vlak langs het
Noorderplantsoen, de Brugstraat,
het voormalig Groninger museum,
de museumbrug en de Predinius-
singel. Hier staat een villa, 'Huize
Tavenier', voormalig kraamafde-
ling van het oude Diaconessen-
huis. Enkelen van de passagiers
hebben hier nog herinneringen aan.
Daarna de Emmabrug en het hoofd-
station met 'het peerd van Ome
Loeks'. Het nieuwe Groninger mu-
seum. We passeren veel bruggen.
Mensen wachten voor de bruggen
en vinden het duidelijk een beleve-
nis, zo'n grote boot door de stad. We
varen in de Oosterhaven, bijna het
einde van de vaartocht. Het schip
gaat keren en meert  aan aan de
kade Eemskanaal-Noordzijde. Daar
staan de bussen klaar die de pas-
sagiers naar hun woonplaatsen
terug brengen.

De organisatrice, die ons in de
morgen naar de bus heeft begeleid
en zich tijdens de reis op de hoogte
stelt of alles naar wens is, levert
haar mensen met de bus af aan de
Pastorieweg.
Sommige dagen blijven lang in de
herinnering. Het voorbij trekken van
het landschap vanaf het water. En
dat vanuit het binnenste van het
schip in een verwarmde entoura-
ge. Gastvrijheid van de bemanning
en de vele vrijwilligers.

De placemat heeft enkele weken
aan de wand gehangen. En een
ieder die vraagt: 'hoe komen jullie
daaraan?', wordt het hierboven
geschreven verhaal verteld.

Jan Schuiling

en Lauwersoog. Wij gaan door de
sluis naar het Reitdiep in Gronin-
gen. Voorbij de Zernikebrug. Aan
beide oevers liggen schepen aan-
gemeerd, uit de vaart genomen
exemplaren die te klein zijn om nu
nog te worden gebruikt. En woon-
schepen, enkelen verbouwd tot
complete huizen. Sommigen zijn
goed onderhouden, anderen volko-
men verwaarloosd. Het weer is
wat opgeknapt en enkele passa-
giers komen naar het bovendek om
foto's te maken en een beter uitzicht
op de stad te hebben. We varen bij
de Westersingel, komen bij het
Hoge der A en het Lage der A. Deze
namen zijn ontstaan toen het Reit-
diep nog een open verbinding had
met de zee en eb en vloed in de stad
merkbaar waren. Omstreeks 1850
zijn er sluizen geplaatst bij Zout-
kamp. De pakhuizen op de kade zijn
verbouwd tot woonhuizen en stu-
denten onderkomens. Maar de oor-
spronkelijk vormen van de graan-
pakhuizen zijn duidelijk herkenbaar.
Tijdens de vaart door de stad wor-
den drankjes rondgedeeld, een ie-

Expositie schilderijen in t Schienvat
Workshopdeelnemers van beeldend kunstenaar Gerda Onnes expose-
ren op 8, 9, en 10 juni van 10.00 - 18.00 uur in t Schienvat.

Na twee jaar schilderworkshops
leek het ons leuk om een tentoon-
stelling te maken van de schilde-
rijen die op de workshop zijn ge-
maakt. Iedere eerste donderdag van
de maand is er een workshop schil-
deren, een hele dag.
De deelnemers worden verwel-
komd met een kopje koffie en koek.
Daarna gaan we aan de slag, ieder
kiest een formaat doek waarop hij/
zij  die  dag  wil  gaan  werken.  De
ondergrond wordt ingekleurd met
acrylverf. In de tijd dat het moet
drogen is er een tweede kop koffie.

Daarna wordt de schets van bv.
bloemen, hond of een landschap op
het doek gezet.
Dan kan het echte werk beginnen.
Onder deskundige begeleiding
komt er in de loop van de dag een
schilderij te voorschijn. Soms ver-
baasde gezichten, 'ik wist niet dat ik
dit kon', of 'dit is precies mijn hond'.
Tussendoor genieten wij nog van
een heerlijke lunch.
Aan het einde van de dag bekijken
wij samen het werk onder het genot
van een drankje en hapje.
De schilderijen worden met elkaar

besproken. Benieuwd wat er zoal
door de workshopdeelnemers wordt

gemaakt, kom dan kijken op...
De toegang is gratis.
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT KANTENS

Zondag 3 juni
09.30 uur  ds. A.J. Minnema
14.30 uur  ds. T.K. van Eerden,
Zuidhorn
Zondag 10 juni
09.30 uur  ds. J.T. Oldenhuis, Gro-
ningen
In deze dienst viering van het Heilig
Avondmaal.
Na deze dienst koffiedrinken met
de CGK en PKN in het kerkgebouw
van de CGK aan de Langestraat in
Kantens.
14.30 uur  ds. T.K. van Eerden,
Zuidhorn
Zondag 17 juni
11.00 uur  ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur - leesdienst
Zondag 24 juni
09.30 uur - leesdienst
16.30 uur  ds. J.W. Roosenbrand,
Groningen
Zondag 1 juli
11.00 uur  ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 uur  ds. J. van der Wal, Leek
____________________________________________

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS

Zondag 3 juni
09.30 uur  Leesdienst
19.00 uur  ds. G. Vos (Opendeur-
dienst)
Zondag 10 juni
09.30 uur  ds. J. Sijtsma
14.30 uur  ds. J. Sijtsma
Zondag 17 juni
09.30 uur  Leesdienst
17.00 uur  Leesdienst
Zondag 24 juni
09.30 uur  ds. P.C. de Lange, Viering
H A
16.30 uur  ds. H. de Graaf
Zondag 1 juli
09.30 uur  Leesdienst
14.30 uur  Leesdienst

(Wijzigingen voorbehouden)
____________________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Zondag 3 juni
10.00 uur  ds. R.P. Oosterdijk, Ha-
ren. Viering Heilig Avondmaal
Zondag 10 juni
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
Koffie/thee na de dienst in de CGK
Zondag 17 juni
10.00 uur  kand. H.J. van der Wal,
Groningen

Zondag 24 juni
10.00 uur  Da. N.C. Meihuizen
dienst in Stitswerd met Geref. Kerk
Onderdendam
koffie/thee na de dienst in het dorps-
huis
Zondag 1 juli
11.00 uur  ds. M.H. Langenburg,
Middelstum
____________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 10 juni
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje
Zondag 24 juni
19.00 uur  ds. J. den Admirant
____________________________________________

Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 (  0,10 p.min)__________________________________________________

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.
2 en 3 juni
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen / T 0595  43 17 16
9 en 10 juni
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom
Winsum - T 0595  441740
16 en 17 juni
H. Meursing
Middelstum - T 0595  552292
23 en 24 juni
C.J. Conradie
Bedum - T 050  3012337__________________________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T 050 - 3014260__________________________________________________

PSYCHOTHERAPIE EN
SUPERVISIE:
Mw. drs. J.R. Boelema. Praktijk:
Groensingel 38 te Middelstum.
Voor het maken van afspraken van
ma. t/m vr. van 08.00 - 08.15 uur.
T 06-51255926__________________________________________________

KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
T 050 - 3140211__________________________________________________

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613__________________________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595-551084  / M 06-14611173__________________________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084

Activiteitenavond
Op zondagavond 10 juni is er weer een activiteitenavond in de kerk aan
de Pastorieweg 21a. Gezellig met elkaar 'ouderwetse' of iets 'nieuwer-
wetsere' spelletjes doen onder het genot van een kopje koffie of thee.
Vorige keer een zeer geslaagde avond… en u bent van harte welkom!

Wanneer: 10 juni 2012
Waar: Gkv Kantens, Pastorieweg 21a, Kantens
Tijd: 20.00 uur

Na wat omzwervingen in mijn werkzame leven doe ik nu eindelijk iets
dat ik ontzettend leuk vind om te doen. Het is zo'n zes jaar geleden
begonnen in de winkel van Diana aan de Bredeweg. Ze opende een
expositie in haar winkel en had voor de inwendige mens een cateraar
ingehuurd. Ik had jaren bij een bank gewerkt en wat in het onderwijs
gedaan, ook erg leuk allemaal, maar het was het net niet.

Kokkerellen was altijd al een pas-
sie, waarschijnlijk aangewakkerd
door mijn moeder die vroeger de
Tip van voor naar achter en omge-
keerd uitploos en er van alles uit
probeerde. Hier thuis lusten ze ook
alles dus wat dat betreft heb ik hier
ook dankbare mee-eters. Toen Dia-
na dus de expositie in haar winkel
opende kwam ik in gesprek met de
cateraar Birgit Flüg uit Stitswerd. Ik
vertelde dat me dat ook altijd al zo
leuk leek om bij een cateringbedrijf
te werken. Ze vroeg me een keer te
bellen omdat ze 'wel eens iemand
nodig had'. De volgende dag met-
een gebeld en dat weekend hielp ik
al mee bij een opdracht. Er werd
bevestigd wat ik al dacht. Ik vond
het super leuk. In het begin hielp ik
af en toe mee bij een opdracht,
maar langzamerhand begon mijn
baan zich steeds verder uit te brei-
den. Inmiddels ben ik overal inzet-
baar in het bedrijf en doe ik ook de
voorbereidingen, het koken, uitvoe-
ren ter plekke, een deel van de
financiën (leuk met een bankach-
tergrond) en geven we workshops
(altijd handig met een onderwijs-
opleiding). Het is heel gevarieerd,
geen opdracht is hetzelfde en men-
sen hebben altijd zin in een feestje.
Maar soms is de aanleiding ook
minder vrolijk en verzorgen we een
diner na een begrafenis. Dan geeft
het ook veel voldoening om te zien
dat er een soort ontspanning in de
mens ontstaat na een lekkere maal-

tijd. Zo onderhand ben ik ook al een
aardige vakidioot aan het worden
die alles leest wat los en vast zit als
over eten gaat. Ik lees bijvoorbeeld
wel  de  hele  krant  maar  ik  begin
altijd met het recept of een rubriek
die over koken of kookmateriaal
gaat. Ik lees kookboeken als een
roman en ben geïnteresseerd in
verschillende eetculturen.
Wij koken puur natuur, sowieso
zonder pakjes en zakjes en kijken
per opdracht naar wat aansluit bij
de opdrachtgever. Oh, dit begint nu
wel erg te lijken op een uitnodiging
om met onze kookkunsten kennis
te maken. Maar ja, ik kan het niet
helpen, ik ben gewoon heel enthou-
siast!

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

zoaans:
 riemkes, stukjes, recept, etc.

Leutje Kloas en Grode Kloas (3)
Leutje Kloas vertelde hom dat e verdwoald was en vroug om te maggen
blieven sloapen. 'Goud heur', zee boer,'mor din goan wie eerst n stukje
eten.'

Project Oekraïne
Deze keer alleen de komende acties van het project Oekraïne.
Volgende maand zullen we weer een nieuwsbrief plaatsen (RED)

Acties Op 16 juni houden we een aardbeien actie.
Verder verkopen we diverse spullen aan huis zoals honing,
houten speelgoed, souvenirs uit Roemenië en Oekraïne.

Giften Giften zijn van harte welkom. De opbrengst wordt volledig
besteed aan de projecten. Rekeningnr. 121477967
t.n.v. Stichting Project Oekraïne. (ANBI)

stichting project oekraïne
Oosterweg 7 Kantens
kvk nr. 52514706
T 552424
E projectoekraine@live.nl
www.projectoekraine.nl

De boerin ontving heur hail vrun-
delk en zette hun n grode paan brij
veur. Boer haar honger en at der
smoakelk van, mor leutje Kloas
mos de haile tied denken aan dat
lekkere vlaais, visk en toart, wat
ien oven lag. Onder toavel, bie zien
vouten lag puut mit peerdevèl der
ien. Brij smokte hom haildaal nait
en hai trapte op puut, van dij gevol-
gen dreuge vel begon te piepen.'Stil
doe,'zee leutje Kloas tegen puit, en
trapte er votdoalek weer op, van dij
gevolgen het vèl nog haarder piep-
te. 'Wat zit der ien dij puut?' vroug
boer. 'O, dat is n teuvenoar', ant-
woordde Leutje Kloas.'Hai zegt dat
wie gain brij eten motten, den hai
het de haile oven vol mit gebroaden
vlaais, visk en toart teuverd.'Wat
zegs doe!', raip boer en dee hoasteg
oven open, woar hai aal dat lekkere
eten stoan zag, dat zien vraauw
doar verstopt haar. Moar hai main-
de dat teuvenoar t der ien haar
teuverd.Boerin duurde niks te zeg-
gen en zette alles doadelk op toafel.

En toun trapte Leutje Kloas weer op
zien puut, zodat t haardoet piepte.
'Wat zegd hai nou?' vroug boer. 'Hai
zègt dat e ook nog drij vlèzzen wien
veur ons het teuverd, doar bie oven
ien houk.
Boerin mos de wien pakken en boer
dronk er van en wer slim lös.
Zo' n teuvenoar wol hai ook verdold
geern hemmen.

Loater meer
A.B. Ritzema
_____________________________________

Wat hest ja n mooi pak aan?
Jo n kedotje van mien vrouw, ik bin
op zoakenreis west, en toun ik eer-
der thoeskwam hing e op n stoul!

Twij vrouwen op leeftied staan te
proaten.
Most heuren, ik luip guster deur t
bos en inains stait der n jonge vent
veur mie en wil mie aanranden. Ik
heb nog nooit zo haard lopen.
En hest hom te pakken krege
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Agenda
Rottum
Zaterdag 16 juni
10.00  16.00 uur
Dorpshuis
Rommelmarkt

Van 16 juni  3 september
Dorpskerk Rottum
Expositie Groninger landschap
Door Jan Bogema
________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis
Koor Pavane.
__________________________________

Kantens
8, 9 en 10 juni
t Schienvat
10.00 - 18.00 uur
Expositie cursisten Gerda Onnes

Zondagavond 10 juni
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Pastorieweg 21a
20.00 uur
Activiteitenavond

Vrijdag 29 juni
t Schienvat
14.30 - 19.00 uur
Veteranendag

Zaterdag 30 juni
Speeltuin (pastoriepad, Kantens)
14.00 - 16.00 uur
Speeltuinfeest

OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK

Donderdag
19.00 - 21.30 uur

Vrijdag en Zaterdag
19.00 - 01.30 uur

Weekendmenu
Eetsalon

Leutje Lanteern

Vrijdag 1 en zaterdag 2 juni
Wokgroente met rijst of ge-
bakken aardappelen met
vlees*

Vrijdag 8 en zaterdag 9 juni
Shoarmaschotel met rauwkost
of gebakken aardappelen met
groente en vlees*

Vrijdag 15 en zaterdag 16 juni
Spaghetti of gebakken aard-
appelen met groente en vlees*

Vrijdag 22 en zaterdag 23 juni
Chili con carne met rauwkost
of gebakken aardappelen met
groente en vlees*

Vrijdag 29 en zaterdag 30 juni
Gesloten!

I.p.v. gekookte aardappelen
kun je ook gebakken aardap-
pels nemen.

Weekendmenu's 5,25
(keuze uit twee menu's)
* Vlees naar keuze:
Gehaktbal, kippenpoot of
pangafilet
Soep 2,00
Toetje (van de dag )  1,75

Met een verjaardag of zomaar
even uit kan ook in t Schienvat
Viergangen menu v.a.

17,50 p.p.
Voor de kinderen zijn er een
springkussen, sjoelbak en
andere spelletjes aanwezig.

Keuken ook open voor patat
en snacks. Al onze producten
worden uitsluitend in plantaar-
dige oliën gebakken
Bestellen op T 551280
b.g.g.M 06-20839053

Nieuw
Vanaf 1 juni bezorgen wij iede-
re vrijdag en zaterdag tijdens
de openingsuren uw bestellin-
gen vanaf  7,50 GRATIS thuis
(anders  1,00 extra en alleen
in Kantens).
Dit geldt voor zowel de warme
maaltijden als de snacks.

De menu's zijn ook te zien op
www.schienvatkantens.nl

Oud papier
woensdagavond

6 juni
T  0595 - 551788

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT

Maandag
09.30 - 10.30 uur
Body shape
19.30 - 22.30 uur
Advendo

Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugd gym (Climax)
19.30 - 20.30 uur
Body Shape

Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend

Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
18.00 tot 20.00 uur
Vlinthippers

Jan Bogema exposeert
het Groninger landschap in Rottum
Van 16 juni tot 3 september kan men in de kerk van Rottum schilderijen
van het Groninger landschap bewonderen. De schilderijen zijn prachtig
op het doek gezet door de Groninger schilder Jan Bogema. Jan F. Bogema
werd op 11 mei 1939 geboren te Usquert  in Noord-Groningen. Zijn
landschappen zijn vrij figuratief geschilderd, in een stijl die verwant is aan
het Duitse expressionisme 'Die Brucke' en aan die van 'De Ploeg' uit
Groningen. Hij vangt de wonderschone Groninger dorpjes in felle kleuren,
die soms van het doek lijken te spatten. De typisch Groninger expositie
is dagelijks te zien van 10.00 tot 18.00 uur en de toegang is gratis.

De opening is op 16 juni om 14.30 uur in de kerk van Rottum en wordt
opgeluisterd door het kwartet Novae Lucis uit Ter Apel. Zij brengen een
breed repertoire van renaissance tot hedendaagse muziek.

Suzanne Herweijer
________________________________________________________________

Europese gedachte
Ons land is rijk, we hebben niks te klagen.
Dus helpen wij de Griek ook met plezier,
De Portugees, de Spanjaard en de Ier.
En wie ons maar om noodhulp komt vragen.

En als wij daarna arm zijn, niet getreurd:
Dan helpen zij ons graag weer op hun beurt.

Driek van Wissen
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Dank aan allen
voor hun gulle gaven!

Foto van de maand
 In de pauze van het symposium over het vroegere klooster St. Juliana te Rottum op 28 april praat Ab Gramsbergen
met een geïnteresseerde bezoeker.

Annet Eveleens.

Huiskamer Vertel Festival
2 september
Het wordt een volle dag met veel activiteiten voor groot en klein,
het staat allemaal op onze site: www.vertelfestivalkantens.nl.

Een leuke activiteit is er voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Op
woensdag 20 juni wordt er een gedichtenworkshop gegeven. Voor
de kinderen van de Klinkenborg is er in de ochtend een workshop en
' s middags kunnen kinderen die niet op de Klinkenborg zitten aan de
slag van 13.30 uur. In één middag mag je je eigen gedicht maken en
sommigen daarvan komen op grote borden op de poëzieroute te
staan, die ook op zondag 2 september wordt gehouden.
Het gebeurt allemaal in t Schienvat en begint om 13.30 uur. Geef je
op en doe mee! Schrijf je naam en telefoonnummer op en stop het
in de brievenbus bij:

Anneke van de Graaf
Langestraat 27, Kantens

Rommelmarkt
in Rottum
Op zaterdag 16 juni wordt er van
10.00 - 16.00 uur een rommel-
markt gehouden in dorpshuis 'de
Kloosterstee' aan de Kloosterweg
7 te Rottum. De dorpsvereniging
van Rottum heeft het initiatief hier-
toe genomen.

De opbrengst van alle verkochte
spullen gaat naar het dorpshuis.
Kom allen gezellig langs, al was het
maar om een kop koffie of thee (met
cake) te drinken. U bent van harte
uitgenodigd  om  gezellig  rond  te
snuffelen en uw koopjes te komen
halen!

Namens de VDR,
Monique Aelberts
________________________________________________

Opbrengst
collecte
De collecte opbrengst van het Reu-
mafonds, gehouden van 12 t/m 17
maart 2012, is  556,56.
Alle gulle gevers in Kantens, Rot-
tum en Stitswerd hartelijk dank hier-
voor.

Met vriendelijke groet,
Jannie Knot


