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Impressie van het Quiltfestival
Aangetrokken door het betere zonnige weer dachten wij op zondagmiddag ook nog maar snel een staartje van
het festival mee te moeten pakken. We moesten op deze laatste dag een keuze maken en daarbij konden we
ons eigen dorp Kantens natuurlijk niet overslaan. Mannen zijn niet zo in quilts geïnteresseerd, dus als eerste
werd ik bij t Schienvat afgezet. Bezoekers zaten heerlijk in het zonnetje voor de openstaande deur. Direct al
in de hal prachtige quilts. In de grote zaal stond het werk van de cursisten van Gerda Onnes tentoongesteld.
Je staat versteld wat dorpsgenoten voor mooie schilderijen maken!
Snel rondlopen en weer naar de
auto en naar het Klokhoes in Zandeweer. Quilts zo groot als dekbed-

den hingen daar, enorm groot, wat
een werk. Heel leuk vond ik het
poppenhuis en het quiltwinkeltje.
Alles heel precies uitgevoerd, er
ontbrak niets.
Het was overal gezellig druk, maar
natuurlijk meest vrouwen. Hier en
daar een bekend gezicht. “Ben je
ook quiltstmer? Nee, dat niet, even
kijken”.
Op naar de volgende locatie. Over
het landelijke betonpad naar het
dorpshuis in Oldenzijl. Mijn chauffeur ging heerlijk in de zon op een
bankje voor het dorpshuis zitten.
Binnen geen quilts, maar viltwerk.
Iets wat ik nog niet eerder had
gezien: een portret of familiefoto op
zijde afdrukken, dat op een stukje
theedoek leggen en dan de personen op de foto aankleden en versie-

ren. Zo zie je nog eens een nieuwe
techniek.
Kerken zijn voor mij helaas moeilijk te betreden, dus die moest ik
overslaan. Dan maar naar de molen Eva in Usquert. Terwijl ik binnen
keek, kon mijn man even met enkele Usquerders van de Molencommissie praten. Binnen helaas ook
viltwerk, ik had de beschrijving in
de krant beter moeten lezen.
Als laatste locatie had ik de Roakeldaishal uitgekozen, wetende dat je
daar ook koffie kon drinken.
Dorstig geworden eerst maar naar
het binnenterras, waar we direct
een paar Kaansters ontmoetten, dus
even gezellig praten over het festival.
Lees verder op pagina 2.
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Zij hadden er bijna drie dagen quilts
kijken opzitten.
Er stonden 45 kramen in de hal en
daar moest ik toch nog wel een
beetje van zien. Lapjes, lapjes, lapjes, in mooie aflopende kleuren,
veel quiltmaterialen, maar veel van
hetzelfde.
Er was veel te koop en de liefhebbers konden te kust en te keur gaan.
Aangezien ik er zelf niet mee begin,
kon ik er snel bij langs. Het leukst
vond ik een tafel met aangeklede

barbie's, een prijsvraag van het
Groninger Museum wie het mooist
een barbie kon aankleden. Het
waren allemaal modepopjes.
De standhouders begonnen al een
beetje op te ruimen, de muziek op
het terras was gestopt, manlief was
uitgepraat met bekenden uit Warffum, dus het werd tijd om naar huis
te gaan. Over twee jaar weer een
festival, hoorde ik.
Anje van der Hoek

Beste lezers
Als u dit leest bent u misschien al wel met vakantie, want we zijn in 2012
al weer toe aan het zomernummer. Wij, als redactie, kijken met plezier
terug naar de eerste helft van dit jaar waarin we u al weer een aantal keren
een krant van 20 pagina's hebben kunnen voorschotelen. Maar wij gaan
door met vernieuwen. Al vier jaar hebben we de krant in deze vorm en na
een gewenningsperiode is iedereen het er over eens dat het toch wel erg
mooi is. Nu hebben we weer wat nieuws. We hebben een eigen website.
Gaat u maar eens kijken op www.tlougnijs.nl. Hier ziet u onze krant, maar
dan digitaal. De laatste nieuwtjes, die niet meer in de krant konden,
kunnen hier nog wel geplaatst worden. Ook de oude nummers van t
Lougnijs zullen hier te vinden zijn en nog veel meer. Ook ons e-mailadres
is veranderd, dit is geworden info@tlougnijs.nl (uiteraard lezen we de
oude voorlopig ook nog uit.) Als laatste wil ik iedereen die, op welke wijze
dan ook, heeft meegewerkt aan onze krant daar hartelijk voor bedanken.
Want een krant als t Lougnijs maken we niet als redactie alleen, dat
moeten we samen doen!
Ik wens u een hele fijne zomerperiode met veel mooi weer toe en hopelijk
leest u vanaf september onze krant weer met net zoveel plezier als tot nu
toe.
Namens de redactie
Wimjan Rietdijk
Eindredacteur
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vader in de schuur, samen aan
auto´s knutselen
5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Gezellig op de camping in Hardenberg
6. Voor wat voor gerecht kunnen
wij jou 's nachts wakker maken?
Hutspot met frikadel of lasagne
7. Op welke site ben jij vaak te
vinden? Waarom?
Youtube buurman en buurman filmpjes
1. We chatte ff met…
Jarno Janssens (Molenweg 16,
Kantens), ik ben bijna 12 jaar en zit
in groep 8 van de Holwerdaschool
in Middelstum
2. Wat is je favoriete muziek?
Drive by van de Train en Hangover
van Taio Cruz en nog van alles meer
vind ik leuk
3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden.
Waarom?
Zwemmen, want dat vind ik heel
leuk
4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds) tegenkomen?
In het zwembad of thuis bij mijn

Roeiclub Solothurner uit Zwitserland
meert aan in Kantens
De roeiers van roeiclub Solothurner roeiden van Dokkum naar Delfzijl.
Onderweg, op dinsdagmiddag, kwamen de16 roeiers aan in Kantens voor
een pitstop en genoten van een heerlijke maaltijd in eetsalon 'Leutje
Lanteern' (t Schienvat). De roeiers varieerden in de leeftijd van 55 tot 75
jaar. Om 14.00 uur vertrokken de roeiers weer richting Delfzijl.
Rita en Jeanet

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
eruit?
Weet ik nog niet
9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Speelweek, wandelvierdaagse en
aan veel activiteiten op de ijsbaan
en aan van alles in de kerk.
9. Wat zou jij in het dorp waarin je
woont willen veranderen? Waarom?
Een zwembad in het dorp zou wel
leuk zijn.
10. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
De volgende keer gaan we ff chatte
met Kaylin Venema

Jeugddag/Seizoensafsluiting v.v. KRC
De jeugddag/seizoensafsluiting van v.v. KRC was zaterdag 9 juni weer
een groot succes. De zaterdagmorgen begon voor de jeugd met allerlei
activiteiten zoals stropdasje schieten en behendigheidspelletjes.
Na een voetbalwedstrijd tussen de
jeugd en hun ouders, die uiteraard
gewonnen werd door de veel snellere jeugd, stond er voor iedereen in
de tent ranja en een bakje frietjes
klaar van Eetsalon Leutje Lanteern.
's Middags was er een wedstrijd
tussen de senioren van het 1e en
het 2e aangevuld met de C-junioren, die maar nipt gewonnen werd
door het 1e elftal, maar de gezelligheid stond dan ook voornamelijk
voorop.
De kleintjes vermaakten zich prima op en mooie grote springkus-

sen, beschikbaar gesteld door Anita's kapsalon. Na afloop werd de
barbecue verzorgd door slagerij
Zuidhof en kon iedereen in het hol
van de leeuw, de kantine van v.v.
KRC, de mannen van Oranje aanmoedigen tijdens de wedstrijd tegen Denemarken. De sfeervolle
oranje kantine was dan ook bomvol! Mede dankzij alle jeugdleiders,
ouders en vrijwilligers, kunnen we
weer terugkijken op een zeer geslaagde dag!
v.v.KRC

Mijn vijver
Egbert en Daniëlle Bosma poseren bij hun vijver in hun mooie boerderijtuin in Stitswerd.
Na 2x uitbreiden is de vijver nu van passend formaat bij een steeds groter
wordende tuin. Begonnen met 10 vissen zwemmen er nu honderden,
terwijl ook nog regelmatig een reiger langskomt als visliefhebber.
Al s de waterlelies uitbundig bloeien is de vijver op z'n mooist.
Het gebeurt niet zo vaak, maar op de bank zitten bij de vijver, dat is pas
echt genieten.
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Project
Oekraïne

storten en het stucwerk van de
muur te halen en opnieuw te stukadoren. De jongeren kunnen dan een
week lang tegels leggen op de vloer
en tot een bepaalde hoogte aan de
wand. De wanden en het plafond
kunnen we sausen. Hiermee kunnen we het meeste besparen voor
de mensen in Peterfalva omdat dit
tijdrovend werk is. Voorwerk en
verdere afwerking zullen door de
mensen in Oekraïne moeten gebeuren.

Nieuwsbrief 3
jaargang 3
9 JUNI 2012
Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief
van Stichting Project Oekraïne. In
deze nieuwsbrief zullen we u vertellen over de vorderingen van de
organisatie van de projecten, over
acties die we gaan houden enz. Dit
jaar is er een groep van meer dan
20 mensen bereid gevonden zijn
vakantie te besteden aan één of
meer van de projecten. We danken
God hier voor. Geweldig, zoveel
enthousiasme!
OVER DE PROJECTEN:
Project 1 Iriny, Roemenië, week 1
Het programma voor de kinderbijbelweek is bijna rond. We hebben
voor elke dag een Bijbelverhaal als
thema. Hierbij hebben we een lied,
een creatieve activiteit, sport/spel
en een dramastukje gezocht. Dit
moeten we nog verder uitwerken.
Verder gaan we ons twee middagen richten op de jongeren in het
dorp, we willen graag contacten
met hen leggen en tot goede gesprekken komen. Voor de bouwprojecten is er een speeltoestel
aangeschaft. Dit kan mee met de
vrachtauto en ter plekke in elkaar
gezet worden. Ook nemen we voetbaldoeltjes mee. Voetballen, daar
zijn ze gek op en het is een geweldige manier om contacten te leggen, weten we uit ervaring. De overige bouwprojecten gaan we bespreken in mei, dan gaan een aantal mensen de projecten langs om
voorbereidingsgesprekken te voeren. Als laatste willen we ook tijd
vrijhouden om de eenzame en/of
oudere mensen een bezoekje te
brengen.
Ook het transport wordt in deze
week in Roemenië verwacht. Twee
mannen uit Kantens zijn bereid
gevonden met een vrachtwagen
naar Roemenië te rijden voor onze
stichting. De vrachtauto moet daar
worden uitgepakt en alles moet
naar de bestemmingen worden
gebracht. We hebben al veel spullen gekregen! Kleding, schoolmeubels, een orgel, een inboedel. We
kunnen de mensen hier vast heel
erg blij mee maken. Als u iets wilt
schenken dan kunt u altijd contact
opnemen met iemand van de Stichting. We kunnen dan overleggen of
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het bruikbaar is. Op zaterdag 7 juli
gaan we de trailer inpakken, als u
nog iets wilt meegeven, dan graag
voor die datum. Voor kleding kunt u
bellen met Dia Bijsterveld T 0595551636
PROJECT 2, SZÜRTE, WEEK 2
In het dorpje Szürte gaan we bij een
zigeunerkerkje bezig, midden in
een zigeunerwijk. Het wordt natuurlijk een combiproject. Bouwwerkzaamheden en activiteiten
met kinderen. Het kerkje dat ook
als schooltje wordt gebruikt voor
groepen 3 en 4 van de basisschool.
Verder willen we speeltoestellen
plaatsen voor de kinderen daar. De
kinderen worden daar geacht zelf
maar lekker hun dag door te brengen, ouders hebben bijna geen geld
voor speelgoed, dus moeten ze zelf
maar zien hoe ze hun dag doorkomen. We gaan bezig met een betonpad rondom het gebouw en er zijn
nog wat schilderklusjes blijven liggen.
De andere helft van het project is
elke middag met de kinderen in de
wijk spelen, activiteiten doen. In de
week dat we er zijn hebben ze een
bijbelweek. Dat houdt in dat ze elke
morgen bijbelverhalen en onderwijs krijgen van de dominee daar,
waarschijnlijk in een speelse context. Hierbij mogen wij dus aansluiten met onze activiteiten en spellen. Veel kinderen zijn geen structuur en opvoeding gewend, dus het
is een aardige uitdaging om altijd
orde te handhaven en een beetje
geordend een spel te kunnen spelen. Maar de kinderen ervaren het
als ongelofelijk leuk en prettig dat
we aandacht aan ze schenken en
dat we de spellen met ze willen
spelen. Wat mooi is, is dat we
ondersteuning van de plaatselijke
predikant en jeugd van zijn kerk
krijgen. Ook met hen hopen we
contacten te kunnen opbouwen. Zo
hopen we een mooie week in Szürte te hebben.

PROJECT 3, TIVADAR, WEEK 2
In Oekraïne hopen we met een deel
van de groep naar Tivadar te gaan.
We kunnen daar overnachten in
huize Plas. Ook ons natje en droogje kunnen we daar nuttigen en onze
kleren weer wassen, wat na een
week Roemenië geen overbodige
luxe zal zijn.
Wat gaan we daar doen? Vorig jaar
al heeft de dominee uit de buurt
contact met ons gezocht vanwege
de erbarmelijke staat van de dokterspost in Peterfalva. Van buiten
ziet het gebouw er aardig uit maar
van binnen waan je je toch ongeveer een eeuw terug in de tijd. Deze
dokterspost is ontzettend belangrijk voor de omgeving. Het is het
eerste adres waar je heen kunt als
je ziek bent, je een licht ongeluk
hebt gehad, waar de kinderen hun
inentingen krijgen, waar het consultatiebureau haar zitting houdt…
Belangrijk dus om de artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers te ondersteunen door ook
de binnenkant op te knappen zodat
zij met plezier en professionaliteit
hun werk kunnen doen.
Concreet: we zijn drie maal op bezoek geweest om de diverse kamers te bekijken, om de urgentie te
bespreken met betrokkenen. Vanuit Peterfalva kregen we offertes
voor de diverse werkzaamheden.
Er is ruim 2000 euro nodig om één
ruimte volledig om te toveren tot
een ruimte die goed schoon te houden is, waar warm en koud water
zal zijn en waar fatsoenlijke verwarming is. We hebben dit besproken met alle jongeren die graag hun
handen uit de mouwen willen steken. Besloten is om de mensen in
Oekraïne te vragen om de houten
vloeren op te breken en beton te

WAT NOG MEER?
Met jaloerse blikken werd er nu al
twee jaar gekeken naar 'onze' enthousiaste groep die toch van een
relatief kleine gemeente komt. Zoveel jongelui op de been en zoveel
werk dat werd verzet, maar ook
Bijbelstudie, het zingen samen, het
plezier dat we samen hebben, ja,
dat valt op. Reden voor grote dankbaarheid! De kerk van Tivadar, waar
we 's zondags meestal heen gingen, is nu bezig om de jeugd bij
elkaar te brengen en gezellige middagen/avonden te organiseren met
Bijbelstudie en ontspanning. Het
plan kwam van de kant van Tivadar
om tijdens onze week, een soort
van uitwisseling te houden. Wij met
hen, samen een aantal avonden
met elkaar te spreken over bepaalde onderwerpen. We kunnen elkaar zo beter leren kennen. We
kunnen ook veel van elkaar leren!
Tja, en een bal doet vaak wonderen….. brengt menigeen op de been,
een potje voetbal mag er ook bij!!!
OVER DE REIS
De projectweken staan gepland van
27 juli tot en met 18 augustus. Evenals voorgaande jaren gaan we weer
met auto's. We reizen twee dagen.
We overnachten op een camping in
Tsjechië. Voor de reis, kost en inwoning, betaalt elke deelnemer aan
de projecten een bedrag aan startgeld, zodat het geld dat we met de
acties verdienen ook bijna volledig
voor de projecten kan worden gebruikt. Op onze website kunt u ons
weer volgen tijdens de reis en de
projectweken.
Giften zijn van harte welkom. De
opbrengst wordt volledig besteed
aan de projecten. Rek 121477967
t.n.v. Stichting Project Oekraïne.
(ANBI)

WWW.PROJECTOEKRAINE.NL
Stichting Project Oekraïne - Oosterweg 7 Kantens
T 0595 552424 - M projectoekraine@live.nl
kvk nr. 52514706

Van de schrijfclub
Op 24 mei presenteerde de Kaanster schrijfclub haar eerste bundel met
korte verhalen. 'Gewoon beginnen,' heet het boekje. En dat hebben de
schrijvers op de avond van hun boekpresentatie opnieuw gedaan:
gewoon beginnen met voorlezen. De sfeer was ongedwongen en het
publiek luisterde aandachtig naar de zeer diverse verhalen. Het eerste
exemplaar werd aangeboden aan de voorzitster van de Vrouwenraad
Kantens/Zandeweer, mw. De Vries. Vervolgens kwam de verkoop goed
op gang. Onwennig werden de boekjes gesigneerd.
Er zijn nog enkele exemplaren te
krijgen. Zevenentwintig verhalen
van zeven zeer verschillende
schrijvers. De boekjes kosten
5,00 per stuk. U kunt ze bestellen
via schrijfles@gmail.com. Maar
er is ook een afhaalservice bij Bianca aan de Poelestraat 2 in Kantens.

Bovendien beginnen er in september weer nieuwe cursussen in Kantens, Loppersum, Bedum en
Winsum. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen via het mailadres schrijfles@gmail.com Kent
u belangstellenden? Zegt het voort!

MEDEDELING ~ MEDEDELING ~ MEDEDELING ~ MEDEDELING

Beste inwoners van Kantens,
Stitswerd en Rottum
In de week van 2 juli tot 8 juli as. is het weer zover: dan komen wij, of
één van onze vrijwilligers, bij u aan de deur met de vraag of u ook iets
wilt geven voor t Lougnijs. U kunt uw gift anoniem geven in het daarvoor
bestemde 'collectezakje', welke de collectant u overhandigt.
Óf u iets geeft en de hoogte van uw
gift is uiteraard geheel vrijwillig.
Wel willen wij u hierbij meegeven
dat het uitgeven van een maandelijks dorpsblad wel de nodige kosten met zich meebrengt en dat wij
afhankelijk zijn van gemeentesubsidie en advertentiebijdragen. Deze
bedragen zijn niet toereikend en
daarom doen wij dan ook (jaarlijks)
een beroep op uw vrijgevigheid.
(Om een indicatie te geven: de kostprijs van t Lougnijs is plm. 10,00
per jaargang.)
Mocht u de collectant in deze week

gemist hebben, maar heeft u wel
wat over voor t Lougnijs, dan kunt
u altijd uw gift overmaken op ons
bankrekeningnummer:
3422.17.933
onder vermelding van collecte 2012.
Alvast onze hartelijke dank,
Alette de Vries-Rennen
(penningmeester)

Mijn vijver
Stephanie houdt van paarden en Patrick Swieringa houdt van vissen en
die pasten wel in de tuin van de Kooistraat in Kantens
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Wandel 4 daagse 2012
DAG 1
Op tijd eten want er moet weer
gelopen worden. Om 17.45 kon je je
inschrijven, mits je dat via de mail
nog niet had gedaan.
Om 18.15 stond op papier als vertrek tijd. Toen het eenmaal 18.00
uur was, begon iedereen al te lopen. Een aantal verbaasde gezichten, want er moesten nog mensen
komen die ook mee zouden doen
die als vertrektijd 18.15 uur hadden.
Toch wel nieuwsgierig of het rondje
inderdaad 5 km is, wordt de App op
de telefoon ingeschakeld, die dat
berekent via de GPS.
In tegenstelling met andere jaren
was ons eerste rondje niet over
Rottum maar over Toornwerd. Braaf
wordt de route gelopen. Het weer is
goed en onderweg wordt er veel
gelachen en gepraat.
Bij onze pitstop is er ranja en een
snoepje, die er bij de kinderen goed
ingaat. Na een korte pauze vervolg
ik mijn weg en kom ik weer in
gesprek met een andere moeder
die ook met haar kinderen wandelt.
Na een poosje is haar jongste wat
moe en wil nog even uitrusten. Ik
vervolg mijn weg samen met mijn
hond. Bij het oversteken van de
weg naar het fietspad toe, wacht ik
even want er komt een auto heel
hard aanrijden. Eenmaal op het fietspad laat ik de hond weer los. Na een
paar meter beginnen een aantal
kinderen heel hard te lachen. In het
hoge gras in de berm hadden een
aantal kinderen zich verstopt. Tja,

de hond heeft een goede speurneus
gevonden!!
Eenmaal weer in Kantens loopt men
links en rechts op de weg en is het
uitkijken met de auto's.
t Schienvat komt in zicht en ja hoor:
5 km. Klopt precies via de GPS.
De kinderen verzamelen en hup
naar huis douchen, en dan op bed.
DAG 2
Om kwart voor zes verzamelen we
weer bij t Schienvat. De kinderen
zijn er al. En natuurlijk gaat de hond
weer mee.
Ik zoek mijn loopgezelschap weer
op en stellen onze telefoon met App
weer in. Vandaag gaan we Rottum
heen en weer.
Het is 18.00 uur en we gaan weer
van start. We laten eerst alle kinderen voor ons lopen en fungeren een
beetje als bezemwagen. Eenmaal
op het fietspad laat ik de hond los en
halen we al snel een aantal groepen
in. Halverwege blijven we achter
een groep kinderen, ook deze groep
gaan we voorbij en na het rondje in
Rottum zijn we weer bij de pitstop
beland; deze keer midden in het
dorp, mooie plek.
We worden voorzien van ranja en
een wel heel lekkere appel die
gesponsord is door de Plus.
We vervolgen onze terugweg en
onderweg is het weer erg gezellig
en komen allerlei gespreksonderwerpen voorbij.
Kantens komt weer in zicht en via
de Kolpendestraat/Molenweg komen we weer bij t Schienvat uit.

Ook deze route is inderdaad 5 km;
ik heb zelfs 5.20 km gelopen.
DAG 3
Kijkend in de lucht, weerberichten
afluisteren, buienradar bekijken. Zal
het droog blijven of toch gaan regenen? Ik besluit toch maar de paraplu mee te nemen. Bij t Schienvat
aangekomen geef ik de kinderen
een paraplu, maar de jongens willen hem niet mee. Ach zegt de
buurvrouw van verderop: het wordt
maar een klein buitje, valt wel mee
volgens de buienalarm App. Ik besluit, omdat ook de hond mee is,
ook de paraplu maar te laten staan,
want een enthousiaste hond vasthouden en ook nog een paraplu
wordt wel lastig, dus …..
Het loopje van vanavond wordt
Oosterweg tussendoor bij boer Bijsterveld en terug over de Klinkenborgerweg. Het is 18.00 uur en we
gaan van start. Vol goede moed
beginnen we te lopen, maar we zijn
Kantens nog maar net uit of het
begint al te regenen. Ach het zal zo

wel weer stoppen is de hoop. Maar
nee hoor, halverwege bij de pitstop
voel ik het al door m'n kleren heen.
NAT NAT NAT.
Bij de familie Bijsterveld worden
we voorzien van drinken, deze keer
konden we kiezen uit Dubbelfris,
chocolademelk of Fristi. Wat een
keus. Verschillende kinderen nemen direct van de mogelijkheid
gebruik om even bij de koeien in de
stal te kijken. Sommige vergeten
bijna dat ze meedoen met de 4
daagse en nog verder moeten lopen. Het is ook wel erg leuk op de
boerderij.
Dan toch maar weer verder. Het
regent nog steeds maar we geven
de moed niet op. Inmiddels lopen er
een paar kinderen bij ons en proberen we te zorgen dat ze doorlopen
en niet achter blijven. Bij het oversteken van de weg helpen we de
kinderen en vervolgen via het fietspad en ja, weer Kolpendestraat en
Molenweg weer naar t Schienvat.
Ook dit rondje is inderdaad 5 km. Ik
heb altijd gedacht dat dit langer
was.
Bij terugkomst begon de zon te
schijnen.
Gauw naar huis en onder de warme
douche.
Dag 4
Onze laatste loopdag. Al eerder
deze week werd gevraagd of iedereen zoveel mogelijk verkleed wilde komen. En daar werd door de
kinderen massaal gehoor aan gegeven. Diegene die het mooist verkleed was van de kinderen kreeg
een prijsje.
Ook wij hebben een hoedje op gedaan.
Vandaag doen we een rondje dorp.
Goed op ons briefje kijkend waar
we langs moeten, gaan we van
start. Langestraat, Bredewegstraat,
Bredeweg richting voetbalveld en
daar gaan we het bos in, achter de
ijsbaan langs, Molenweg en zo naar
t Schienvat. Daar worden we ontvangen met een ijsje.
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Er wordt ons gevraagd of we de
laatste zijn. Nee, er komen nog een
aantal groepen.
Er breekt een beetje pankiek uit,
want de ijsjes zijn bijna op. Gauw
gaat men op zoek naar meer ijsjes
en gelukkig worden deze op tijd
gevonden, zodat iedereen eentje
kan krijgen.
We gaan verder hetzelfde rondje
maar dan terug. We moeten allemaal wachten bij het sportveld om
zo gezamenlijk, achter de muziek
aan, door het dorp te lopen.

Bij aankomst bij t Schienvat worden we ingehaald door allemaal
opa´s, oma´s, papa´s en mama´s:
het is een gezellige boel.
Medailles worden uitgereikt en we
kunnen weer trots op iedereen zijn.
De prijs van mooist verklede is
gewonnen door Jurjen Blaauwwiekel die als Clown meeliep.
We kijken alweer uit naar volgend
jaar want het is ieder jaar weer
gezellig.
Een wandelaar uit Kantens

Feestje op Tuwingaheerd
Koeien geven melk, veel koeien geven veel melk. Niet zoveel koeien
houden dat lang vol, gemiddeld worden melkgevende koeien in Nederland zo'n 4,5 jaar oud. Een goede koe geeft, met meer of minder gemak,
9.000 kg melk per jaar. Gemiddeld komen melkkoeien tot een levensproductie van 35.000 kg melk.
Waarom dit verhaaltje over koeien
en melk zult u zich afvragen?
Er zijn namelijk ook koeien die een
stuk ouder worden en het melk
geven veel langer volhouden; een
niet zo'n grote groep haalt de mijlpaal van 100.000 kg melk, de zogenaamde honderdtonners. Het is, u
zult het met me eens zijn, een hele
prestatie voor een koe om zover te
komen, ze zijn dan al gauw 14 à 15
jaar oud.
Ook op ons bedrijf hebben we in
2009 2 koeien mogen 'feliciteren'
met 100.000 kg melk. Daar ben je
als boer blij mee.
Deze beide koeien - Thea 51 en
Truus 20 - bleven daarna vruchtbaar en melk geven en haalden de
volgende grens: die van 10.000 kg
vet en eiwit.
Korte uitleg: in melk zit vet en eiwit,
de prijs die de boer voor z'n melk
krijgt wordt bepaald door het vet- en
eiwitpercentage. Een honderdtonner met 4% vet en 3% eiwit per 100
kg melk, zit op dat moment op 7.000
kg vet en eiwit. Voor 10.000 kg vet
en eiwit is in het voorbeeld ruim
140.000 kg melk nodig.

Thea en Truus zijn beide bijna 17
jaar oud.
Truus haalde vorig jaar 10.000 kg
vet en eiwit, ze is gehuldigd in het
bijzijn van toeleveringsbedrijven
en -instanties.
Thea is kortgeleden toegetreden tot
de eregalerij van topkoeien.
We zijn er blij mee en een beetje
trots op.
De bedoeling is dat ook Thea gehuldigd wordt. Een gelegenheid om
daarnaast wat meer bekendheid te
geven aan het reilen en zeilen op
ons melkveebedrijf doet zich voor,
wanneer we het een en ander combineren.
We nodigen u hierbij uit om de
huldiging mee te maken, waarbij u
tevens wat over het bedrijf zal worden verteld.
Dit alles onder het genot van een
hapje en een drankje.
De datum: zaterdag 14 juli 2012 om
10.00 uur.
U bent van harte welkom!
Fam. Doornbos
Usquerderweg 11, Kantens
7

Juf Yvonne van Dijk
1. Waar bent u geboren en opgegroeid?
Ik ben geboren in de stad Groningen
en heb daar mijn hele jeugd doorgebracht.

op cognitief gebied, maar ook op
sociaal-emotioneel gebied. Ook
vind ik het belangrijk dat elk kind de
tijd krijgt om zich op zijn eigen
tempo te ontwikkelen.

2. Welkeopleiding heeft u gevolgd?
Ik ben begonnen met de Mavo en
geëindigd op de PABO.

6. Mist u iets in het hedendaagse
onderwijs?
Ik vind het een slechte zaak dat er
steeds meer druk op het onderwijsveld wordt uitgeoefend, terwijl de
geldkraan steeds dichter wordt
gedraaid. De nadruk ligt de afgelopen jaren op “opbrengstgericht
onderwijs”. Goed onderwijs kost
geld en opbrengsten verhoog je niet
door te bezuinigen. Zo hebben de
bezuinigingen op het onderwijsondersteunend personeel en de
schoonmaak de afgelopen jaren
bijgedragen aan een verzwaring
van het takenpakket van de leerkracht. Tijd die aan het onderwijs
kan worden besteed en dus de
opbrengsten verhogen, wordt nu
besteed aan bijzaken. Dit komt niet
ten goede aan het kind.

3. Wat was uw motivatie om voor
het onderwijs te kiezen?
De belangrijkste keuze om te kiezen voor het onderwijs is dat ik
wilde werken met kinderen. Dat
vond ik ook het leukste van de
PABO. Je zat niet hele weken in de
schoolbanken, maar naast de theorie was er tijdens de studie ook elk
jaar veel ruimte voor de praktijk.
4. Sinds wanneer werkt u op de
Klinkenborg en in welke groepen?
Ik werk nu 8 jaar op de Klinkenborg.
In het begin gaf ik les aan zowel de
bovenbouw als de onderbouw. De
laatste zes jaar geef ik alleen les
aan de kleuters. Deze leeftijd heeft
ook mijn voorkeur.
5. Wat is in het onderwijs
belangrijk voor u?
Dat je als leerkracht de tijd en
aandacht hebt voor alle kinderen in
je groep, zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Niet alleen

7. Bent u verliefd, verloofd of
getrouwd en heeft u kinderen?
Ik ben niet verliefd, verloofd of getrouwd. Wel heb ik in mijn vorige
relatie drie schatten van stiefkinderen grootgebracht. Zij zijn ondertussen alweer volwassen en wonen zelfstandig.
8. Wat zijn uw
buitenschoolse
activiteiten (hobby's)?
Mijn hobby's zijn: tuinieren, puzzelen, fietsen,
wandelen, vogels kijken,
maar vooral wadlopen.
9. Hoe ziet uw vakantie
er uit?
In mijn vakantie ben ik
vooral veel buiten bezig.
Ik ben graag in beweging.
Als ik op vakantie ga
neem ik als het kan mijn
fiets mee. Ik houd niet van
hele dagen op het strand
liggen. Ik maak liever een
lange strandwandeling.
Nog liever loop ik over het
wad. In mijn vakanties en
weekenden neem ik als
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wadgids kleine groepen mensen
mee op educatieve wadlooptochten en laat ze genieten van ons
geweldig mooi waddengebied.
10. Wat is uw band buiten het
onderwijs, met het dorp Kantens?
Ik vind Kantens een erg gezellig en
levendig dorp. Heel even zag het
ernaar uit dat ik in Kantens zou gaan
wonen, maar helaas ging de koop
van dat huis niet door. Twee van
mijn collega's wonen in Kantens en
zij houden mij op de hoogte van alle
activiteiten die in het dorp georganiseerd worden. Afgelopen kerst
heb ik bijvoorbeeld genoten van de
kerstwandeling door Kantens.
Yvonne van Dijk

Juf Anke
Odolphie-de
Bruin
1. Waar bent u geboren en opgegroeid?
Mijn meisjesnaam is Anke de Bruin
en ik ben opgegroeid in het westen
van het land. Ik ben in Mijdrecht
(provincie Utrecht) geboren. Ons
gezin bestond uit zes kinderen (vijf
zussen en een broer) waarvan ik de
één na jongste ben. Mijn vader was
aannemer en had een eigen bedrijf
met mijn moeder samen. We hadden een druk gezin, maar mijn
ouders waren altijd thuis, door hun
werk bij huis.
2. Welkeopleiding heeft u gevolgd?
Ik ben na de lagere school (zo
heette dat toen nog) naar de ulo
gegaan. Mijn ouders wilden ons
eerst in het dorp naar school hebben. Na het behalen van mijn diploma ben ik naar de hbs in Amstelveen gegaan. Daar moest ik klas 4
en 5 doen om mij diploma te halen.
Dat lukte. Omdat ik lerares wou

worden ben ik twee jaar naar de
universiteit geweest om lerares
Duits te worden. Dit viel tegen en
daarom koos ik de Pedagogische
Academie in Utrecht. Het laatste
jaar en mijn examen heb ik in Groningen gedaan, omdat ik inmiddels
getrouwd was en in Middelstum
woonde.
3. Wat was uw motivatie om voor
het onderwijs te kiezen?
Als kind op de lagere school wilde
ik al graag juf worden. Ik mocht
vaak oppassen in lagere groepen.
Ik kom uit een onderwijsnest: nog
drie zussen zijn in het onderwijs
terecht gekomen. Mijn oudste zus
was al juf toen ik nog naar school
ging en ik mocht wel eens mee naar
haar school. Ook hielp ik thuis mee
de schriften na te kijken. Het zat er
al vroeg in!
4. Sinds wanneer werkt u op de
Klinkenborg en in welke groepen?
Ik werk op deze school sinds augustus 1990. Na het behalen van
mijn diploma ben ik een aantal
jaren juf in Middelstum geweest.
Toen de kinderen werden geboren,
ben ik veel invaljuf geweest op
diverse scholen. De kinderen werden groter en vanaf 1990 was mijn
man thuis. Ik wilde graag weer een
baan in het onderwijs. De school
heeft mij gevraagd of ik wilde komen werken. Ik ben begonnen als
parttimer in de combinatiegroepen
6/7/8 en 3/4/5. Na een jaar ging de
juf van groep 3/4/5 weg en ben ik
vanaf die tijd juf van deze groep, die
later groep 3/4 werd.
5. Wat is in het onderwijs
belangrijk voor u?
Het belangrijkste van mijn werk is
het werken met de kinderen. De
kinderen nieuwe dingen laten leren
en ze zien ontwikkelen is heel mooi.
6. Mist u iets in het hedendaagse
onderwijs?
Gelukkig mis ik op deze school niet

echt iets. We hebben een fijn en
betrokken team.
7. Bent u verliefd, verloofd of
getrouwd en heeft u kinderen?
Met mijn man Oeds Odolphie ben ik
al sinds 1973 gelukkig getrouwd. Ik
verhuisde van het drukke westen
naar het mooie en rustige Groninger land. We kregen drie dochters
en hebben inmiddels ook twee
kleinkinderen. Onze jongste dochter is helaas in 2010 plotseling overleden.
8. Wat zijn uw buitenschoolse

activiteiten (hobby's)?
Ik mag erg graag knutselen, handwerken en puzzelen.
9. Hoe ziet uw vakantie er uit?
Mijn man en ik hebben een zeilboot
en gaan 's zomers altijd genieten
van het varen in Nederland.
10. Wat is uw band buiten het
onderwijs, met het dorp Kantens?
Omdat ik in Middelstum woon, ben
ik niet actief betrokken bij het verenigingsleven in Kantens. Wel ga ik
vaak kijken bij activiteiten, die er in
het dorp worden gehouden.

Oud papier
woensdagavond
18 juli
M 06-23640616

Gedichtenklas
Op woensdagochtend 13 juni kwam Arjen Boswijk een workshop
Gedichtenschrijven geven aan de hoogste groepen van de Klinkenborgschool in Kantens.
De kinderen kregen eerst uitleg
over hoe het allemaal in z'n werk
gaat: een gedicht schrijven. Meester Arjen vertelde ook over zijn
school in de stad waar hij lesgeeft
en over het boekje met gedichten
van kinderen dat hij heeft gemaakt.
Meester Arjen kan prachtig vertellen en de kinderen hadden er meteen zin in.
Daarna gingen de leerlingen aan de
slag en er kwamen prachtige gedichten tevoorschijn.
Twee gedichten van de groepen
samen en ook individuele gedichten komen op zondag 2 sepember
op borden te staan, die dan een
route door het dorp vormen.

Helaas is er door de sluitingstijd
van t Lougnijs geen tijd meer om
foto's van de workshop in t Schienvat op woensdagmiddag 20 juni te
laten zien, maar ook daar zullen
ongetwijfeld ook prachtige gedichten te voorschijn komen.
Anneke van de Graaf
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het plastic er weer uit, omdat er ook
nog een beweegbaar scherm inzit.
Als het warmer wordt gebruiken
we dit en hebben we het plastic niet
meer nodig.

Hallo. Ik ben Diana Dijksterhuis - de Winter. Ik ben getrouwd met Erik
Dijksterhuis, woon in Kantens aan de Middelstumerweg en samen
hebben wij een zoontje van bijna vijf jaar.
Toen ik 17 was, ben ik gaan werken
bij, toentertijd, kwekerij MTS. Weessies in Zandeweer, een paprika
kwekerij, tegenwoordig kwekerij
H.A. Weessies. Ik had toen nog
geen idee wat ik mij erbij voor
moest stellen. Nu, 14 jaar later,
mag ik u een beetje over mijn dagelijkse werkzaamheden vertellen.
In de paprikateelt werk je met rassen. Er zijn verschillende kleuren
en soorten rassen. Bij ons wordt de
rode paprika geteeld. Wij hebben
ook groene paprika's, maar dit zijn
onrijpe rode vruchten. Ook kun je
een ras selecteren op vrucht (blokpaprika, puntpaprika enz.) of op
groei (bijv. niet te hoog groeiende
planten). Wij hebben de blokpaprika. Nog steeds worden rassen gekruist om het best mogelijke product voort te brengen.
In de kas proberen we zoveel mogelijk biologisch te werken. Tegen
bepaalde 'plagen' worden beestjes
ingezet om de plagen zoveel mogelijk te voorkomen of op te lossen. Zo

10

hebben we beestjes tegen luizen en
spint, en hommels tegen allergieën
waar mensen last van kunnen hebben, maar ook voor een iets zwaardere vrucht. Ongeveer 90% is biologisch.
Vier jaar geleden is er een WKK
(Warmte Kracht Koppeling) bij ons
geplaatst. Deze zet gas om in warmte en stroom. De warmte gebruiken
wij zelf in de kas en de stroom wordt
terug geleverd aan het lichtnet. De
gemiddelde temperatuur is 24 graden. Klinkt warm, maar je went
eraan. Ook is er een groot waterbassin. Hier zijn ook de goten van
de kas op aangesloten om zoveel
mogelijk water op te vangen. Op
een mooie zomerdag gaat er ongeveer 200 m3 water doorheen. Het
telen gebeurt op steenwol matten.
Hier ponsen we vier plantgaten in
waar de plantjes op komen te staan.
Tussen de matten, in de goot, ligt
een prikkerslang van voor naar
achter. Hier zitten kleinere slangen
in die in de pot bij de plant worden
gezet. Hierdoor krijgen ze water.

In oktober worden de paprikazaadjes voor ons gezaaid in steenwolpotjes. Dit gebeurt bij een grote
plantenkwekerij in het westen van
het land en het zijn er zo'n 60.000.
Na ongeveer zes weken komen de
plantjes naar Zandeweer. Dit is
voor ons het begin van het nieuwe
jaar. Als de plantjes nog klein zijn,
zetten we ze op drie stengels. Dus
uit één plant houden we drie stengels aan. Elke stengel heeft zijn
eigen touwtje dat vastgezet moet
worden. Dat zijn dus 180.000 touwtjes die we met de hand hebben
neergehangen. Dit is omdat een
paprikaplant van nature geen klimplant is en wij hem via het touwtje
omhoog begeleiden. Dit moet het
gehele jaar gebeuren om omvallen
te voorkomen. In maart hebben we
de eerste rode vruchten en beginnen we met het oogsten. Dit gaat
door tot oktober. 's Zomers bestaan
mijn werkzaamheden dan ook voornamelijk uit oogsten, indraaien en
letten op ziekten en plagen.
Vroeger deden we het sorteren ook
zelf, maar dat hebben we uitbesteed. De vruchten gaan in grote
bakken naar een sorteercentrum in
Nederland. Daar worden ze verpakt en dan worden ze verkocht. In
november gaan de planten eruit en
beginnen we aan de teeltwissel. Dit
houdt in dat we alles uit de kas
halen. Dus de planten, de matten en
om de twee jaar wordt ook het
plastic dat op de grond ligt eruit
gehaald en vervangen. Dan wordt
alles schoongespoten en beginnen
we weer met de opbouw om het
jaar weer zo schoon mogelijk te
beginnen. Dit duurt ca. vier weken.
Ook maken we in de winter plastic
bovenin de kas. Dit is om de warmte beter vast te houden en hierdoor
wordt ook de inhoud van de kas
verkleind.
Op een gewone winterdag wordt er
ongeveer 8.500 m3 gas verstookt.
En dan, rond 5 december, begint er
weer een nieuw jaar, want dan
komen de plantjes weer in de kas.
Aan het eind van januari halen we

Dit is een klein kijkje van wat er
achter de schermen gebeurt, voordat de paprika in de winkel komt te
liggen. Een heel mooi en leuk proces en product, waar ik nog steeds
elke dag met plezier mee werk.
Mocht u geïnteresseerd zijn, eens
in de drie jaar doen we mee met
'Kom in de Kas', een open dag opdat
mensen eens kunnen komen kijken. Dit jaar net geweest, maar
over drie jaar zijn we weer van de
partij. Ik hoop u dan te zien.
Groetjes,
Diana Dijksterhuis

Wist U dat:
*Er in één paprika net zoveel vitaminen zitten als in drie sinaasappels!
*Met de rijping ook de smaak komt
(een groene is bitter en een gele
zoet).
*de paprika in Nederland is gekomen via Hongarije.
__________________________________

Trekkingslijst
Kaanster Kermis
2012
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:
6e prijs:
7e prijs:
8e prijs:

....... 1504 ........
....... 1053 ........
....... 1246 ........
....... 1403 ........
....... 1515 ........
....... 1074 ........
....... 1458 ........
....... 1608 ........

150,100,75,25,25,25,25,25,-

Prijzen zijn af te halen, een half jaar
na de trekking, na overgave van het
winnend lot bij: Klaziena Werkman,
Bredeweg 13 Kantens

Kinderspeelweek
Hallo allemaal,
Allereerst willen we de vrijwilligers die hebben meegelopen met
de paaseierenactie bedanken voor hun inzet! Zonder jullie was
het ons niet gelukt.
En ja, nog twee maanden en dan hebben we de 37e kinderspeelweek alweer! Deze zal gehouden worden in week 35, dat is 27 t/
m 31 augustus. Het thema zal zijn 'televisie'. Zo staat er onder
andere een grote talentenjacht op het programma en de allerslechtste chauffeur van Nederland. Maandag 27 augustus kun je
je tussen 10.00 en 11.30 uuropgeven voor de kinderspeelweek .

Ook dit jaar kunnen we dit alles niet mogelijk maken zonder de vrijwilligers. Dus ... geef je nu op om ons te helpen in week 35. Dit hoeft niet de
hele week te zijn, maar mag ook een paar dagen. Stuur dan een mail naar
kinderspeelweekkantens@hotmail.com
Tot dan!
_________________________________________________________________

Een geslaagde Groninger
molenweekend met Quilt-expositie
Op 8, 9 en 10 juni vond er in de gemeente Eemsmond een internationaal
Quiltfestival plaats, gelijktijdig met het Groninger molenweekend. Dit
weekend was het dus komen en gaan van mensen in Kantens.

Verkeersopstoppingen, fietsers en
veel wandelaars liepen de Quiltroute langs de Antoniuskerk, t
Schienvat en de molen Grote Geert.
Daarbij was op zaterdag en zondag
ook veel belangstelling voor bezoek aan de molen. Veel andere
molenaars mochten we welkom
heten op de Grote Geert, o.a. uit
Schiedam, Amsterdam, De Wijk,
Dalen en uit de provincie Friesland.
Ook van pannenkoeken en koffie bij

de stookhut werd gretig gebruik
gemaakt. Een geweldige verkoop
van diverse meelsoorten maakten
het geheel tot een succes bij de
molen.
De molenaar en medewerkers
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JAZZ op z’n KANTens
Met de SwinginGroningen Regiotour JAZZ op z’n KANTens is Kantens op
vrijdag 29 juni aanstaande even hét muzikale middelpunt van het
Hoogeland van Groningen. Gratis live muziek, jazz, funk, soul, crossover,
van 15.00 uur 's middags tot middernacht, 2 podia, een stagebus en een
tuinpodium, heerlijk picknicken in de prachtige tuin met een drankje.
Zelfs met slecht weer wordt het een prachtfeest, want dan is er de
enorme overdekte deel van Walsemaweer waar de muzikanten hun
geluid kunnen laten horen.

Quiltfestival Noord Groningen
Op 8, 9 en 10 juni werd in de gemeente Eemsmond het tweejaarlijkse
quiltfestival gehouden. Ook de dorpen Kantens, Rottum en Stitswerd
deden hier aan mee. In veertien historische kerken, molens, dorpshuizen
en het openluchtmuseum werden quilts tentoongesteld. In totaal kon
men ze op 24 plekken bekijken.

Ook in de kerk van Rottum waren
quilts opgehangen. Lia Flemings
uit Lommel, België, had hier heel
moderne quilts opgehangen. Vooral de draaiende druppels konden
heel veel bewondering oogsten. In
Rottum zijn, over de drie dagen
verspreid, een goede 1000 bezoekers in de kerk geweest. Ook hebben velen van hen het dorpshuis
bezocht om daar van een kop koffie
of thee te genieten. De zelfgemaak-
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te Hongaarse notenkoek vond zo gretig aftrek dat ze op zaterdagmiddag al op was. Gelukkig had de organisatie nog een assortiment
Groninger koek ingekocht voor de zondag,
dus ook de laatste dag
was er wat te smikkelen bij de koffie. De bezoekers in Rottum kwamen uit heel Nederland,
België en Duitsland.
Velen waren heel erg verrast door
het Noorden van Groningen en vonden het hier prachtig.
Wij in Rottum kijken terug op een
zeer geslaagd festival en hopen
over twee jaar weer mee te doen.
De Belgische dames zijn al uitgenodigd om over twee jaar weer te
komen en dan ook in het dorp te
overnachten.
Wimjan Rietdijk

FESTIVAL
Het boerenerf en gebouwen van
Walsemaweer –een kop-halsromp boerderij uit 1869– worden
omgetoverd tot een schitterend festival-terrein. SwinginGroningen
heeft een prachtig programma samen gesteld, waarin ook ruimte
wordt geboden aan jong talent van
onder meer het Prins Claus conservatorium en het Noorderpoort. Met
artiesten zoals Kevin Bos, het New
York comes to Groningen Top Ensemble, Camilla Napkin, Viktorija
Pilatovic en Daan & Roos belooft
deze eerste editie van JAZZ op z’n
KANTens een muzikaal succes te
worden.
Met de sfeer komt het wel goed:
naast de fantastische muziek is er
heerlijk eten en drinken, samengesteld door kok/kunstenaar Leen
Kaldenberg. Het platte land, Walsemaweer en de mensen zorgen voor
de rest.
Op vrijdag 29 juni om 15.00 uur gaat
het terrein en de boerderij van
Walsemaweer open. Het gehele
programma is te vinden op
www.walsemaweer.nl. De gemeente Eemsmond heeft JAZZ op
z’n KANTens mede mogelijk gemaakt. Het festival is gratis toegankelijk voor iedereen.
Walsemaweer Walsemaweer,
Toplocatie op het Hoogeland; werkplaats, podium en logies.

De boerderij is in 2008 ingrijpend
verbouwd en gerenoveerd en daardoor ideaal voor het ontvangen van
groepen met een zakelijke of organisatorische doelstelling.
De boerderij is vanzelfsprekend
voorzien van de gemakken van het
digitale tijdperk, zoals draadloos
internet, smartboards, beamers en
schermen (HD/bioscoop). Walsemaweer beschikt over 2 vergaderruimtes en 22 slaapplaatsen.
Ook voor B&B-plus kunt u op Walsemaweer terecht. Walsemaweer
beidt een cultureel programma met
onder meer filmavonden en theater-summerschools.
Walsemaweer is de thuisbasis van
Nieuw Akademia, een coöperatie
van wetenschappers, kunstenaars
en consultants.

Beste lezers van t Lougnijs,
Mij is gevraagd, als oud inwoner van Kantens, om een verhaal te
schrijven over mijn leven in Kantens en daarna. Mijn naam is Klaas ten
Hove. Ik ben geboren op 16 augustus 1956 aan de Bredeweg 13. Ik ben
nu dus bijna 56 jaar. Ik kom uit een gezin met zeven kinderen, drie broers
en drie zussen.
Ook ik begon, als zo velen, op de
kleuterschool bij juf Blink.Deze was
toen gevestigd in het pand tussen
Salem en de openbare Klinkenborgschool.
Na twee jaar kleuterschool ga je
een deur verder naar de lagere
school en kwam ik in de klas bij juf
Hamminga. Na drie jaar juf Hamminga klas 1, 2 en 3 kwam je
terecht bij meester Kuipers voor de
klassen 4, 5 en 6.
Deze schoolperiode was een leuke
tijd, zowel in de klas als de tijd na
school, want dat was de tijd van
kattenkwaad, zoals pijltjes schieten met een stuk buis, door het dorp
gaan en bij iedereen op de bel drukken en vanaf augustus appels en
pruimen stelen in de Appelhof van
Lanting aan de Pastorieweg. Dit
deed ik samen met Roelof Wever,
Gerrit de Vries, Engel Louwes,
Hendrik van Dellen en Abel Mannes.

Dan komt een volgende periode in
mijn leven, de lts in Uithuizen. De
eerste klas was ervoor om te kijken
wat voor beroep je later wou gaan
uitvoeren om je brood mee te verdienen.
Na dat eerste jaar was ik vastbesloten om schilder te worden, maar
er was een probleem, er waren te
weinig leerplekken voor schilders
en je werd gedwongen een andere
keus te maken. Op zeker moment
moest ik bij de directeur komen en
die vertelde mij dat schilder worden er niet in zat en gaf mij twee
minuten bedenktijd om een ander
beroep te kiezen. Ik heb mij op dat
moment maar twee minuten stilgehouden en werd door de directeur
ingedeeld bij metaal bewerken, wat
ik helemaal niet zag zitten en ik
bleef het jaar daarop dan ook zitten
in de tweede klas. Daarna heb ik
toch maar mijn best gedaan om
mijn diploma machinebankwer

De Astma-collecte van 2012 heeft opgebracht: 332,69.
Alle gevers, geefsters en collectanten hartelijke dank!!
Groeten van
uw collecte-organisator
Wilma van Zanten

Mijn vijver
In de besloten tuin van Ebbel en Riek Kuipers aan de Pastorieweg ligt goed
beschermd tegen reigers, deze vijver.
Klaas en Marijke de Boer maakten 21 jaar geleden al hun trouwfoto's bij
deze vijver. Goed verstopt achter een hoge haag, zorgt de vijver voor rust
en ontspanning, vooral op een mooie dag. Genieten van de zon en even
weg van de hectiek van alle dag.

Plaszak
Onvrede over het treinverkeer
Daar zit ik in zo'n Sprinter, geen toilet
geteisterd door een overvolle blaas
De laatste plaszak is gebruikt, helaas
Ik vraag de conducteur dus om zijn pet
“U reist met de NS”, blaft de chagrijn
“voor zakken moet u echt bij ProRail zijn”.
Daan de Ligt, Den Haag
In het kader van de Driek van Wissen Sonnettette Competitie
Zonnebloemen
Provence? Dordogne? Languedoc misschien?
Ik weet de juiste streek niet meer te noemen
Maar eens, in Frankrijk heb ik ze gezien:
De eindeloze velden zonnebloemen
Het geelste geel, de metershoge gratie
En met het fototoestel in mijn hand
Vergat ik tussen zoveel inspiratie
De monotone maïs van Nederland.
Een zonnebloem te zien
Een gouden medaillon
Een zonnebloem te zien
Te zien reiken naar de zon.
Ivo de Wijs
Uit: Bloemen speciaal voor jou
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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.

Schuddeldouk
van Jan J. Boer
Ik wist niet dat hij nog leefde, maar
ik zag zijn vlinderdas dansen door
de Martinikerk, ruim twee jaar geleden, bij de presentatie van de
Grunneger Biebel. In de pauze ging
ik op hem af: 'Dokter Jan Boer?'
'Joa, wizze,' zei hij.
Hij was net in de tachtig, en hij keek
nog altijd dartel uit zijn ogen. In
Groningen zegt men: 'n trankiel
kereltje', een vrijmoedige man die
er rond voor uitkomt. Jan J. Boer
overleed een paar weken geleden,
op 14 februari 2011, 83 jaar oud. Hij
droeg de naam 'dokter' in dubbele
zin. Hij was huisarts geweest in
Onstwedde, geneesheer-directeur
van het Refaja-ziekenhuis in Stadskanaal en directeur van het verpleeghuis Open Haven in Veendam. Daarbij was hij ook 'doctor'.
Hij was gepromoveerd op de inhoud van de schuddeldouk, de vaatdoek. Als dokter Boer zijn ronde
deed door Onstwedde, lag bij de
mensen vaak de vaatdoek op het
tafelzeil, schuddeldouk op zwilk.
Dat ding werd toen nog overal voor
gebruikt, voor de kopjes en voor de
kinderbillen. Dokter Boer nam er
kleine steekproeven uit mee naar
huis en ontdekte onder de microscoop dan menigmaal eitjes van de
spoelworm.
Behalve een doctorstitel zag hij er
ook poëzie in, want Jan Boer was
vooral dichter en verhalenschrijver.

se manier bezig met zoiets als
moraal en roeping. Hij had zijn
christelijke opvoeding niet achter
zich gelaten. Een van zijn dichtregels luidt: 'Dei eerlieks zöcht, dei
zel God wizze vinden.' In bondig
Gronings omschreef hij in een bondig kwatrijn de menselijke roeping
om zich te verheffen boven de jirre
(drek):

Aal 't gold en 't zulver
uut 'n veurleesbouk,
is 't zwilk op de toavel
mit 'n schuddeldouk.

In jirre ligg'n de biggen,
bevel van God de Heer
As ie in jirre liggen:
ie binn'n gain bigge meer.

Dit is klinkklare poëzie in krachtig
Grunnings. Het kwatrijntje staat in
een van zijn dichtbundels, Dit eerlieks laand. Het laand was voor Jan
Boer de Veenkoloniën. Hij werd
geboren bij Wildervank in Wildervanksterdallen, hij stierf in Ommelanderwijk bij Veendam. In zijn
gedichten zitten veel herinneringsbeelden uit zijn boerenjeugd:

Jan J. Boer was ook een verhalenverteller. Hij koos daarbij vaak een
gevaarlijke locatie: de spreekkamer van de huisarts. Zijn oud-patiënten zullen wel door zijn verhalen gestruind zijn op zoek naar herkenbare mensen met hun 'hoge
blouddrok, stainswelle, pien in de
keel, pien in d'oren, breuk, verstoekte enkel, verzakken, verkollens, dempeghaid, haardlievighaid,
kopzeerte, zinkens'. Maar voor zover ik weet is daar nooit bloed uit
gevloeid. De verhalen van Boer
hebben sprekende, soms spreekwoordachtige titels: 'Haarm Pakkedaarm', 'Johannoa, Johannoa,
wat hestoe male bainen', 'As men

De baanderdeuren,
broen en waarm van boeten,
duuster het stookhok,
vol van gehaimzinnighaid,
mit spinnewebben,
hangend veur de roeten,
de sloot mit gruine kreuze achter 't
rait.
Dit is uit een van zijn eerste bundels, Liesterbes en laaiwerik
(1974), met veel nostalgie en melancholie, over het grote raadsel
van het komen en het gaan. Hij weet
ook niet waar hij vandaan komt, hij
schrijft er maar iets geks over:
De vlinders koom'n uut de roepen,
doe komst ja wizze uut de klaai,
moar ik kom uut ain snee soepen
en uut de hoane zien aai.
Hij zei meer. Jan J. Boer (hij zette
die letter J. bewust bij zijn naam als
schrijver omdat er al een andere
dichter Jan Boer bestond in het
Groninger land) hield zich op speel-

Dommeet,
aan d'oavend van mien leven,
heb ik van zörg en dook gain wait.
Vree en verbaarg:
Ie zell'n mie 't geven.
Doarom dit laid van dankboarhaid.
Jan J. Boer

Van de website http://www.hanswerkman.nl - Foto Jan Glas
______________________________________________________________________

Leutje Kloas en Grode Kloas (4)
Kinst doe duvel ook oproupen?' vroug e.
Dij zol k geern wel ais zain willen, nou ik toch ien zo'n lözze bui bin'.
Joawel', zee leutje Kloas, mien teuvenoar kin alles wat ik hom vroag.
Naitwoar', vroug e en trapte op puut dat t kroakte.
Heurst wel, hai zegt joa'.
Mor de duvel zigt der zo gemain oet, dat t mor beter is om nait noar hom
te kieken'.
O,ik bin hailemoal nait baang! Hou zigt hai der din oet?'.
Persies as n koster'.
Brrr', zee boer, ,wat zel dat n gaalsterge tronie wezen. Ik kin gain kösters
zain, most waiten. Mor geft niks, ik wait ja wel dat het duvel is. En ik vuil
mie gain fits of foazel bunzelachteg, aal mot hai toch nait te dicht bie mie
kommen!'
Ik zel t mien teuvenoar ains vroagen,' zee leutje Kloas, trapte op puut, en
hil zien oor der stoef bie.
Wat zegt e ?'
Hai zegt, dat joe de kist open moaken mouten, dij doar ien houk staait. Din
zigst hom zitten te loeren; mor hol deksel goud stief vast, van dij gevolgen
hai der nait oet bulen kin'.
Wilst doe mie helpen?', vroug boer en hai ging noar de kist woar köster
bunzelachteg ien zat. Hai tilde deksel n klaain endje omhoog en keek er
onder.
Hu !', belkte hai en sprong achteroet.
Wis en woar, ik zag hom. Hai leek krekt op onze köster. O,wat vrezelk!'
Dij schrik mos ofdronken worden en zai dronken hail nacht deur.
Loater meer.
Aldert B.Ritzema
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de loezen dood het bieten joe de
neten', 'Gaalstainen in 't buusdouk',
'Draai die, Martje, 't kind mout zoegen'. Jan Boer was voorbestemd
om een mooi Groninger spreekwoordenboek te maken, en dat heeft
hij gedaan: Dei 't dut, mout 't waiten.
Voor zijn verdiensten voor de Groninger cultuur en literatuur kreeg hij
in 1994 de K. ter Laan Prijs van de
Stichting 't Grunneger Bouk.
Voor een Groninger is het lezen van
zijn verhalen verslavend. Hij rekende af met het vooroordeel dat
dialectverhalen zo nodig humoristisch moeten zijn. Die van hem zijn
het wel, over Haarm Pakkedaarm
die zijn aambeien naar de juiste
plek terug moet drukken, enzovoort,
maar hij schreef ook over de Jodenvervolging en over menselijk mededogen. Zijn familiekroniek Het
gekrookte riet (1981) sloot hij af
met zijn vertaling van 'k Wil U o God
mijn dank betalen':

Bedankt voor uw oud papier
Al sinds jaar en dag wordt door de Basisschool en de Peuterspeelzaal het
oud papier in de dorpen opgehaald. Het geld wat hiermee wordt opgehaald is voor de speelzaal erg belangrijk. Dankzij de opbrengsten van de
afgelopen jaren hebben wij op de Peuterspeelzaal een aantal nieuwe
zaken aangeschaft waar de peuters veel plezier van hebben.
Zo zijn er veel nieuwe puzzels en
spelletjes aangeschaft. Maar ook
een keukentje met allerlei materialen waar de peuters heerlijke taartjes voor de juf maken en broodjes
smeren voor elkaar. Daarnaast zijn
er nog twee stoeltjes aangeschaft
waar de peuters lekker een boekje
kunnen lezen. Het is voor de speelzaal erg belangrijk dat wij het oud
papier mogen ophalen.
Wij willen u als bewoners dan ook
bedanken voor uw bijdrage!

Oudercommissie Poppedijn
Oudpapier data 2012 - 2013
Woensdag 12 september 2012
Zaterdag 3 november 2012
Zaterdag 15 december 2012
Zaterdag 26 januari 2013
Zaterdag 9 maart 2013
Woensdag 24 april 2013
Woensdag 5 juni 2013
Woensdag 10 juli 2013
Obs Klinkenborg & Poppedijn

Aan alle ouders van peuters,
Alle 2- en 3-jarige kinderen zijn welkom op de Peuterspeelzaal! Twee
dagdelen per week komen de peuters op de speelzaal met elkaar spelen.
Zo leren ze met elkaar om te gaan en samen plezier te hebben. Ook
wennen ze bijvoorbeeld aan in de kring zitten en leren ze kinderen kennen
met wie ze later op school komen.
______________________________________
Er wordt voorgelezen, geknutseld,
buiten gespeeld en nog veel meer.
Je kunt je kind al aanmelden voor
de Peuterspeelzaal vanaf zijn/haar
eerste verjaardag. Een inschrijfformulier kun je ophalen bij de peuter- Zaterdag 30 juni is er weer een
speelzaal bij jou in de buurt of bel speeltuinfeest. Vanaf 14:00 uur zijn
hiervoor naar het kantoor van de kinderen tot en met 12 jaar van
Stichting Peuterspeelzalen Ge- harte welkom in de speeltuin. Met
meente Eemsmond (T 0595- diverse attracties en lekkernijen
432603). Via de website is het ook maken we er weer een gezellige
mogelijk een inschrijfformulier te middag van. Ook (groot)ouders zijn
downloaden. Het inschrijfgeld be- natuurlijk welkom.
draagt 5,00 en de maandelijkse Het zou leuk zijn als de kinderen
ouderbijdrage is 27,50 (2012).
verkleed op het feest komen. In de
Er zijn peuterspeelzalen in: Roode- speeltuin kunnen ze worden geschool, Uithuizermeeden, Zande- schminkt.
weer, Kantens, Warffum, Usquert
en Uithuizen .
Tot ziens in de speeltuin!
Kijk voor meer informatie op
www.peuterspeelzaleneemsmond.nl De speeltuincommissie

Speeltuinfeest

15

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 spreekuur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefonisch te consulteren.
WEEKENDDIENSTEN 2012
30 juni en 1 juli
Tandartspraktijk De Vlijt
Bedum - T 050 3015462
7 en 8 juli
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 572818
14 en 15 juli
J.D. Buwalda
Bedum - T 050 3013994
21 en 22 juli
J.F. Perdok
Baflo - T 0595 422723
28 en 29 juli
H. Meursing
Middelstum - T 0595 552292
4 en 5 augustus
P. Brouwer
Uithuizen - T 0595 431642
11 en 12 augustus
Tandartspraktijk F.H. Bennink
Ten Boer - T 050 3022720
18 en 19 augustus
Tandartspraktijk Fledderus & Commies
Winsum - T 0595 441545
25 en 26 augustus
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 431716
__________________________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T 050 - 3014260
__________________________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
T 0595-551084 / M 06-14611173
__________________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084
__________________________________________________

Beste mensen
in Kantens
Hier eindelijk een berichtje van
ons uit Uithuizen. Door ziekte
en ziekenhuisverblijf wat later.
Hartelijk dank voor alle kaartjes en bezoekjes en persoonlijke aandacht, die we ontvangen hebben.
We hebben bijna veertig jaar in
Kantens gewoond, met heel
veel plezier en vonden het jammer te gaan verhuizen, maar
ja, gezondheid gaat voor.
Bij deze willen wij ook de nog
lopende donateurschappen opzeggen via dit bericht.
Het gaat jullie allemaal goed.
Klaas en Anja Knipper
Oud adres:
Kooistraat 53
9995 PV te Kantens
Nieuw adres:
Molenerf 88
9981 EA te Uithuizen
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
T 050 - 3140211
__________________________________________________
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613
__________________________________________________
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
____________________________________________

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT KANTENS
Zondag 1 juli
11.00 uur - ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 uur - ds. J. van der Wal, Leek
Zondag 8 juli
11.00 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur ds. A.J. Minnema
Zondag 15 juli
09.30 uur ds. G.O. Sander, Assen.
Na deze dienst gezamenlijk koffiedrinken met de leden van de andere
beide kerken in ons dorp, in ons
kerkgebouw aan de Pastorieweg
14.30 uur ds. A.J. Minnema
Vanaf 22 juli t/m 26 augustus
gezamenlijke diensten met
Middelstum. 's Morgens in
Middelstum en 's middags in
Kantens
Zondag 22 juli
09.30 uur leesdienst in Middelstum
14.30 uur ds. A.J. Minnema
Zondag 29 juli
09.30 uur leesdienst in Middelstum
14.30 uur ds. A.J. Minnema
Zondag 5 augustus
09.30 uur leesdienst in Middelstum
14.30 uur ds. A.J. Minnema
Zondag 12 augustus
09.30 uur leesdienst in Middelstum
14.30 uur leesdienst
Zondag 19 augustus
09.30 uur - ds. A.J. Minnema in
Middelstum
16.30 uur ds. T. Groenveld, Roodeschool
Zondag 26 augustus
09.30 uur - ds. S. de Vries, Helpman
in Middelstum
14.30 uur ds. A.J. Minnema
____________________________________________
KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
Zondag 1 juli
09.30 uur ds. P. Roos
14.30 uur - ds. P. Roos

Zondag 8 juli
09.30 uur ds. P.C. de Lange
14.30 uur leesdienst
Zondag 15 juli
09.30 uur ds. P.C. de Lange
16.30 uur ds. A. Huigen
Zondag 22 juli
09.30 uur leesdienst
16.30 uur Prof. Dr. G.C. den Hertog
Zondag 29 juli
09.30 uur - ds. J. Sijtsma
14.30 uur - ds. J. Sijtsma
Zondag 5 augustus
09.30 uur - leesdienst
16.30 uur ds. G. Bijkerk
Zondag 12 augustus
09.30 uur - ds. J. Sijtsma
14.30 uur ds. J. Sijtsma
Zondag 19 augustus
09.30 uur - leesdienst
16.30 uur ds. G. Bijkerk
Zondag 26 augustus
09.30 uur ds. P.C. de Lange
14.30 uur ds. H. de Graaf
(Wijzigingen voorbehouden)
____________________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD
Zondag 1 juli
11.00 uur - ds. M.H. Langenburg,
Middelstum
Zondag 8 juli
11.00 uur - ds. Wolters, Baflo
Zondag 15 juli
10.00 uur - mw. D. Mihl, Uithuizen
(koffie na de dienst in GKV)
Zondag 22 juli
11.00 uur - ds. de Boer, Uithuizermeeden
Zondag 29 juli
11.00 uur - ds. Langenburg, Middelstum
Zondag 5 augustus
10.00 uur - ds. E.J. Struif, Oosterwolde
Zondag 12 augustus
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk,
Haren (koffie na de dienst in Salem)
Zondag 19 augustus
11.00 uur - ds. G.J. Roest, Stedum
Zondag 26 augustus
10.00 uur - ds. H.A.H. Maat, Warffum-Breede
____________________________________________
DORPSKERK ROTTUM

Mijn vijver
In de 'gracht' aan de Bredeweg 20
zwemmen wel honderd goudvissen! Door de beplanting en
begroeiing rondom de vijver, is
het net of de 'gracht' zó de Kooistraat instroomt!
Hanny de Vries
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Zondag 8 juli
19.00 uur br. R.H. Schripsema
Zondag 22 juli
19.00 uur ds. H. Poot
Zondag 29 juli
19.00 uur br. P. Ketting
Zondag 12 augustus
19.00 uur ds. A.J. Fraanje
Zondag 26 augustus
19.00 uur ds. A. Lagendijk

Matineevoorstelling openluchtspektakel Advendo gaat door!
In het weekend van 6/7 juli aanstaande viert toneelvereniging Advendo
haar 80 jarig bestaan met een bijzonder openluchtspektakel bij molen
“De Grote Geert” in Kantens. De avondvoorstelling van vrijdag 6 juli is
inmiddels uitverkocht. Voor de middag- en de avondvoorstelling van
zaterdag 7 juli zijn nog kaarten beschikbaar. Wees er snel bij om dit uniek
evenement in Kantens mee te maken!
Het openluchtspektakel is een
nieuw initiatief van de jubilerende
toneelvereniging Advendo. Het zelf
geschreven toneelstuk in de openlucht heeft dezelfde elementen in
zich als de stukken die u van ons
gewend bent: een mooi verhaal
met een onverwachts slot boordevol humor, muziek, zang, dans en
bijzondere gebeurtenissen. Een
avondvullend blijspel met een lach
en een traan dat zich afspeelt in het
Kantens van toen met een knipoog
naar het heden. Het stuk wordt gespeeld door 13 enthousiaste spelers (jong en oud) en is geschikt
voor alle leeftijden! Vooral de matineevoorstelling is uitermate geschikt voor gezinnen met jonge kinderen.
Kaarten (à 6,-) kunt u bestellen
via internet:
ticketservice@advendokantens.nl
of via Henk van Dijk, Bredeweg 18
in Kantens - T 0595 - 552710.
De avondvoorstelling begint om
19.00 uur en eindigt om 22.00 uur.
De matineevoorstelling begint om
13.30 uur en eindigt om 16.30 uur.
Een half uur voor aanvang van de
voorstelling kunt u het terrein op.
U kunt zelf bepalen waar u gaat
zitten. Voor aanvang, in de pauze en
na afloop van de voorstelling kunt u
de inwendige mens versterken met
een hapje en drankje.
Misschien behoort u tot één van
onze vaste bezoekers of hebt u in
een ver verleden wel eens toneel-

avonden bij ons bezocht in Kantens
of Stitswerd of misschien hebt u
nog nooit een stuk van ons gezien.
Voor u allen is dit openluchtspektakel een kennismaking met een
nieuw initiatief van Advendo Kantens. Wij hopen dat we u in grote
getale mogen begroeten bij de viering van ons 80 jarig jubileum met
dit bijzonder evenement. Misschien
tot ziens op 6 en 7 juli bij één van
onze voorstellingen!
Een vriendelijke groet van de
spelersgroep van Advendo Kantens:
Willem Knot, Marten Miske,
Arnold Knot, Jacob Wever,
Gerad Werkman,
Trees Vriezema, Janny Reiffers,
Miranda Blaauwwiekel,
Charlotte von Hebel,
Boukje Miske, Ilona Wever,
Yasmin de Boer en
Frouwke Doornbos
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Agenda
Rottum
Van 16 juni 3 september
Dorpskerk Rottum
Expositie Groninger landschap
Door Jan Bogema
________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane
__________________________________

Kantens
Donderdag 5 juli
T Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop
Vrijdag 6 juli
T Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop

Zaterdag 14 juli
Tuwingaheerd (Usquerderweg 11)
10.00 uur
Huldiging en open dag
Woensdag 18 juli
T Schienvat
19.30 uur
Musical OBS Klinkenborg
Maandag 27 augustus
Ingang Peuterspeelzaal
10.00 11.30 uur
Inschrijving Kinderspeelweek
OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK
Donderdag
19.00 - 21.30 uur
Vrijdag en Zaterdag
19.00 - 01.30 uur
VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT
Maandag
09.30 - 10.30 uur
Bodyshape

Dinsdag
Seizoenstop voor:
Volksdansen
Volleybal
Tai Chi
Start op 4 september
Woensdag
T/m 11 juli
13.30 - 15.45 uur
Jeugdgym (Climax)
Daarna: seizoenstop
19.30 - 20.30 uur
Body Shape
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub (één keer per twee
weken)
Donderdag
Seizoenstop voor:
Damclub
Start op 6 september
Vrijdag
17.00 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
20.00 - 23.00 uur
Biljartclub
Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
18.00 tot 20.00 uur
Vlinthippers

Mijn vijver

De vijver van Roelf Schaank en Gerda Onnes, Langestraat Kantens.
De vijver van Rob en Catharien Smit, Kerkhofsweg Kantens.

Weekendmenu
Eetsalon
Leutje Lanteern
Vrijdag 6 en zaterdag 7 juli
Shoarmaschotel
Gebakken aardappelen met
groente en vlees*
Bamischotel
Vrijdag 13 en zaterdag 14 juli
Gebakken aardappelen met
groente en vlees*
Pannenkoek ( 2,00 p.st.)
Shoarmaschotel
Vrijdag 20 en zaterdag 21 juli
Gebakken aardappelen met
groente en vlees*
Nasischotel
Poffert
Vrijdag 27en zaterdag 28 juli
Gebakken aardappelen met
groente en vlees*
Shoarmaschotel
Macaronischotel
I.p.v. gekookte aardappelen
kun je ook gebakken aardappels nemen.

Een groot huis met een kleine vijver, of juist een klein huisje met
een grote vijver. Vaak geeft een
vijver vertier en rust aan de bewoner.

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

Roelf en Gerda hebben maar liefst
drie verschillende vijvers in hun
tuin aan de Langestraat in Kantens.
Waarvan er zelfs één is van niet
geringe afmeting, vol met vis en
kikkers. Gerda kan hier uren van
genieten.

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.

Catharien Smit geniet elke morgen
van alle geluiden en de kleuren en
geuren rond haar vijver, als zij de
gordijnen van haar slaapkamer
ramen opent. Twee kleine vijvertjes sieren hun tuin. Al zijn ze klein,
je komt er een wereld aan dieren
tegen.

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

Nieuw
Wij bezorgen iedere vrijdag
en zaterdag tijdens de openingsuren uw bestellingen
vanaf 7,50 GRATIS thuis
(anders 1,00 extra en alleen in Kantens). Dit geldt voor
warme maaltijden en snacks.
www.schienvatkantens.nl
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Foto van de maand
Foto van de maand: (Paul Moonen)
Als voeten konden praten:
Links: 'Ik denk dat deze het is'.
Rechts: 'Nou, die ligt anders ook dichtbij'.
Links: 'Wat, die?!'
Rechts: 'Nee, die daar!'
Links: 'Nee joh, deze ligt echt het kortst bij!'
Rechts: 'Mooi niet?!'
Links: 'Nou, ik ga meten!'
Echte uitspraken tijdens het spelletje jeu de boules op 14 juni te Stitswerd:
Moeilijk te zien, hoor. Hebben jullie nog ballen? Die is mooi, ja! (+
klapklap) - Zachter, da's niks - Het scheelt een dikke centimeter! - Ha ha
ha Deze is dichterbij We leggen! Was jij dat? Die is he-le-maal goed!
Oeh Oeh Laatste, wij hebben één Concentreer je Ja, ik ga toch even meten
We leven nog - Beetje harder Nou ligt ie nóg verder weg Ik vind dit een
heel lastige. Oeh, Nou Nee, die rolt nog naar binnen. Dat wordt 'm niet
Ach nee. Die ligt nog voor die, hè?! Dat is 'm Ja ja ja, die ligt oké. Even
wachten Jaaaaa. Oké, gefeliciteerd: 13 - 10!
Paul Moonen

Per mail
info@kantens.nl

Giften
Uitvaartvereniging
Kantens ................
N.N., Kantens .......
OBS Klinkenborg ...
Advendo & Kaanster
Vlinthippers ..........
Speeltuin t
Spruddernust ........
St. Oude Groninger
kerken .................
St. Project Oekraïne
Peuterspeelzalen
Eemsmond ...........
C.S.C.W. ...............

25,00
25,00
15,00
15,00
25,00
15,00
20,00
25,00
25,00

Dank aan allen
voor hun gulle gaven!

Zummer
Het koren gruit,
het windje zuit,
de oaren stoan te trillen.
De zunne gluit,
de wereld bluit
veur aal dij kieken willen.
Want ales laagt
en deur dij pracht
is zörge mie ontgleden.
Ik vuil de Kracht
van Hoger Macht;
t is mie as mos ik beden.
'k Sloet d'ogen dicht
veur t volle licht,
wat wordt ons aal nait geven…
Ik fluster zaacht
van aal dij pracht,
van 't rieke, rieke leven.
A. M. J. Deelman
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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.
___________________________________________________
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___________________________________
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