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Beëdiging statenleden en gedeputeerden
Officieel begint de zitting om half tien. 'Kom maar om elf uur,' zegt mijn moeder, Statenlid-in-spe en met meer
praktische vaardigheden dan je de stereotype politicus toeschrijft. Ze heeft geïnformeerd hoe de Statenvergadering zal verlopen en weet aan de hand van een inschatting dat de beëdiging gepland na de vergadering
op zijn vroegst om elf uur of half twaalf zal beginnen.
Om elf uur sta ik bij het verkeerde
gebouw. Dat is vervelend, maar
typerend voor me (ik zou het je nog
sterker kunnen vertellen). Na een
verbaasd sms'je omdat ik niemand
zie staan, word ik door mijn zus de
goede kant op geleid. Tot de koffiepauze bekijken we de vergadering
vanaf een scherm in het atrium. Dat
de aanwezigen deze pauze noodzakelijk achten, komt tussen de moties door ter sprake als de vergadering weer is begonnen. We zijn
inmiddels verhuisd naar de tribune
boven de Statenzaal. 'Mag ik nog
cake halen?' informeert een Statenlid bij een interruptie. 'Het kan,
er is nog cake,' antwoordt de onderbreker nuchter na een blik uit het
raam waar je precies op het atrium
neerkijkt. 'Ah, mooi,' zegt ze opgelucht en luistert verder naar de
interruptie.

Wat ik interessant vind aan de gang
van zaken, is de manier waarop
met name ex-gedeputeerden bij
gegeven reacties op het coalitieakkoord overeind springen om fel te
interrumperen. Meestal grappig,
maar af en toe ook onder de maat.
Eén persoon blijft bijzonder hardnekkig aandringen op een precieze
uitleg 'want soms is groot klein en
klein groot'. Een sneer kan hij ook
niet onderdrukken: 'Dat past wel bij
de onprofessionele coalitie' en 'dat
is de enige duidelijke zin in dit
stukje'.
Wat bijzonder lastig is, is het wel en
geen antwoord geven op vragen. Af
en toe gaat het hierdoor hard tegen
hard. Als een Statenlid geen direct
antwoord op zijn interruptie krijgt,
wuift hij nijdig en loopt met een
armzwaai terug naar zijn plek. Bij
vlagen laat ik het gepraat langs me

heen gaan. Zo valt me op dat de
uitdeler van moties warempel een
rokkostuum draagt. Leuk detail. Wat
minder leuk is, is dat er de wereld
aan paperassen wordt uitgedraaid.
De milieuactivist met vermanend
wijsvingertje komt in me boven: de
moties worden niet dubbelzijdig
geprint en bovendien ook per mail
verstuurd, dus wat is de toegevoegde waarde van een papieren
versie? Een verbeterpuntje.
Er staat op een gegeven moment
bijna een rij voor de microfoons om
te reageren op reacties op het coalitieakkoord. Intussen tikt de tijd
weg. 'Ik stel voor: geen antwoord,
wel antwoord, mag helemaal,' zegt
de commissaris van de koning losjes als de gemoederen hoog opLees verder op pagina 2
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lopen en het einde van een interruptie bepaald niet in zicht is. Hij stelt
ook voor om de beëdiging over de
lunchpauze heen te tillen. Elf uur
blijkt nog een te krappe schatting te
zijn.
Het feit dat de lunch laat begint
twintig over één wordt goedgemaakt door het buffet. Van de A van
appeltaart tot de Z van zuurdesembrood. Het kind in me dat alles wil
proeven, komt boven. Er wordt nog
wat geëvalueerd en mijn moeder
geeft de manier van debatteren een
naam: 'Stoeptegelpolitiek.' Ik heb
de associatie met hinkelende kinderen kinderachtig dus en over elk
detail struikelen. Anders gezegd:
mierenneuken.
Als om twee uur de beëdiging start,
is het gros van de mensen gevoed
en gelaafd. De camera's worden
gepositioneerd om de procedure
goed te kunnen vastleggen. 'Is dit
een officieel moment?' vraagt mijn
zusje naast me fronsend als tijdens
de stemming wordt geroezemoesd.
Er wordt ook heen en weer gezwaaid vanaf de tribune naar bekenden in de zaal. 'Als het nog lang

1. We chatte ff met...
Aleida Rottink.
2. Wat is je favoriete muziek?
Popmuziek.
3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden en
waarom?
In voetbal omdat ik op voetbal zit en
ik het heel leuk vind.
4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds) tegenkomen.
Thuis, bij vriendinnen of in het Jeugdhonk.
5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Kreta/Mallorca.
6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je 's nachts wakker maken?
Pannenkoeken want ze zijn lekker
warm en zoet.
7 Op welke site ben je vaak te
vinden?
Op Instagram.
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duurt, ga ik naar huis, hoor,' zegt
iemand nijdig achter me. In de pauze hoorde ik dat vier jaar geleden de
beëdiging pas om vijf uur was afgelopen, dus ik houd nog even mijn
mond.
Het tijdperk van de media uit zich
als Statenleden gewapend met
smartphones om de tafels van de
inmiddels beëdigde gedeputeerden
drommen. Ondanks alle camera's
en de haast protserig aandoende
zaal, vind ik het er nog vrij informeel
aan toe gaan. Zeker nadat de gedeputeerden zijn beëdigd, de Statenleden geïnstalleerd en de functies
voor iedereen verdeeld. 'U kunt er
allen mee instemmen,' zegt de
commissaris van de koning. Aangezien de subtiele opmerking niet
het gewenste resultaat oplevert: 'U
kunt dat doen door middel van een
applaus.' Hij grijnst een beetje
wanneer de aanwezigen deze woorden wel begrijpen en beginnen te
klappen. 'Ik zie de griffier kijken: dat
is wel een heel nieuwe manier van
instemmen, maar vooruit.'
Antrude Oudman

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
er uit?
Erg gelukkig worden.
9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Ik ben vrijwilliger van het Jeugdhonk.
10. Wat zou jij in het dorp waar je
woont, willen veranderen en waarom?
Ik zou het wel leuk vinden als we
een supermarkt hadden.
11. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Anouk Werkman.

Dodenherdenking 2015
Maandagavond 4 mei had de traditionele Dodenherdenking plaats in
Kantens. Zo' n 120 mensen, waaronder burgemeester Marijke van Beek
en enkele wethouders, bezochten de bijeenkomst in de Antoniuskerk.
Er werden twee tenorsolo's gezongen door Martin Sprenger, begeleid
op piano door Leny Otte. Twee joodse muziekstukken werden ten gehore gebracht door speelduo Efraïm
en twee gedichten voorgelezen door
Anneke van de Graaf. De toespraak
werd gehouden door Lineke Buijs
met het thema 'Gedenken, hoe doe
je dat'.
Zeven kinderen vertelden in het
kort waar ze bij 4 mei aan dachten.
Het was een zeer sfeervolle bijeen-

komst, die door iedereen aandachtig werd gevolgd. Om kwart voor
acht volgde de gebruikelijke wandeling naar de herdenkingsplaquette, waar B & W een krans legden.
Ook de kinderen en enkele familieleden van de omgekomenen legden bloemen bij de kleine gedenkplaats. Daarna klonk de Last Post,
geblazen door Peter Beukema waarna twee minuten stilte in acht genomen werden. Alle belangstellenden kregen in t Schienvat tot slot

een kop koffie van het gemeentebestuur aangeboden.
Het was een waardige herdenking,
die door velen zeer werd gewaardeerd.

John van de Rijdt
Fred Reiffers

70 jaar bevrijding
Het was op 5 mei eerst spannend of de optocht wel door kon gaan. Het
weerbericht voor de middag gaf pittige onweersbuien aan. Nadat we met
elkaar nog eens goed naar de buienradar hadden gekeken, besloten we
om de optocht door te laten gaan. Om kwart voor één kwamen de wagens
aangereden op de Pastorieweg. Wat waren ze mooi allemaal. Iedereen
had flink zijn best gedaan. Het thema: Nederland door de jaren heen, was
op verschillende manieren vorm gegeven. Zo waren er wagens met 'de
oude en nieuwe school', 'van schoof tot baal', 'flower power', 'voetbalmeisjes', 'spelletjes', 'biogas', 'team Sunrise' en muziek ter opvulling. En
er waren ook feestelijk versierde quads met karretjes erachter.
De sfeer was ontspannen en iedereen had er zin in.
Wat eerder dan de bedoeling, van
wege de weersverwachting, gingen we van start. Overal werden
we toegezwaaid door enthousiaste
toeschouwers. Na een ronde door
Kantens gingen we naar Rottum.
Daar werd gestopt en kon iedereen
even de benen strekken. Aan het
eind van Rottum stond een mooi
versierde boog. Daar onderdoor
gingen we richting Stitswerd. Wat
was het mooi om in de bochten
elkaars wagen even te bekijken. In
Stitswerd stond weer een pauze

gepland. Maar toen we hier aan
kwamen werd de lucht erg donker.
Dus na een korte stop vertrokken
we snel richting Kantens.
Helaas ging het net voor Kantens
heel hard regenen. Hierdoor werden we allemaal erg nat en was er
ook geen mogelijkheid meer voor
nog een rondje door Kantens. Maar
wat was het wederom een geslaagde optocht. De sfeer was goed en
iedereen had plezier.
De uitslag van de jury is als volgt:
1. Oude en nieuwe school. Oosterweg/Klinkenborgerweg/Stitswerderlaan.
2. Van schoof naar baal + Zichtmachine. Spriensma/Doornbos.
3. Flower power. Jeugdhonk.
Eervolle vermeldingen waren er
voor Het meisjes C team en voor
Rottum.
Langs deze weg iedereen heel erg
bedankt die mee geholpen heeft
met deze optocht! Het was zeker
weer een mooie activiteit om op
terug te kijken.
Regina Mosselaar

GEVRAAGD:
iemand die tijdens het groeiseizoen mijn gras (electrisch)
wil maaien tegen een kleine
vergoeding.
Tevens zoek ik ook nog iemand die wat hand- en spandiensten in en om het huis wil
verrichten.
Mw. van Gaal
Kooistraat 53
Kantens 789913
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Pastoriepad 1
Na in Middelstum, Leeuwarden, Groningen, Garsthuizen en weer in
Middelstum te hebben gewoond zijn we nu met ons gezin in Kantens
neergestreken. De eerste maanden zijn we hard bezig geweest om van
Little Sherwood ons eigen plekje te maken. Het huis heeft van zichzelf
al een prachtige sfeer en ruimte in het huis. Er moest natuurlijk wel het
een en ander gebeuren. Met name boven hebben we de boel flink
aangepakt.
Op dit moment is de tuin aan de
beurt. De prikkelheg heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een beukenhaag. We hebben wat problemen met het riool, dus dat moet
ook. De meeste mensen hebben al
het water wel gezien deze winter.
Het probleem is nu gevonden, nu de
oplossing nog!
Wij zijn beiden geboren en getogen
in Middelstum. We zijn al vanaf
onze middelbare school samen. In
1997 zijn we in het klooster van Ter
Apel getrouwd. We woonden toen
in Groningen in de Oosterparkwijk.
Toen de wens van een gezin kwam
zijn we verhuisd naar een prachtig
huisje in Garsthuizen. Daar zijn
onze dochters Minke, Fanne en
Lenoor alle drie geboren. We hebben daar een heerlijke tijd gehad.
Met name de tuin missen we nog
wel een beetje. In de tuin kon goed
gevoetbald worden, en in de zomer
waren er een zwembad en een
hangmat tussen de fruitbomen.
In die tijd zijn we begonnen met een
eigen bedrijf in badkamers. Na 10
jaar hard en leuk werk, bleek het
niet haalbaar langer door te gaan en
hebben we de stekker eruit getrokken. Karsten is weer voor diverse
werkgevers in het sanitair gaan
werken en werkt nu bij Plieger,
sanitair groothandel in Groningen.
Mariët werkt nu als orthopedagoog
op het SBO in Hoogeveen.
Onze meiden zijn inmiddels alweer
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10, 12 en 14 jaar. Minke is een
actieve sporter, vooral voetballen
en tennissen zijn favoriet. Fanne en
Lenoor spelen beiden toneel bij de
Wonderboom in Winsum. Fanne
speelt daarnaast nog volleybal en
Lenoor gaat naar streetdance. Een
actief stelletje! In onze vakantie
kamperen we graag. Meestal wordt
dit gecombineerd met fietsen en
wandelen.
Inmiddels wonen we alweer een
jaartje met veel plezier aan het
Pastoriepad. Een fijne plek in een
gezellige buurt!
Hartelijke groeten,
Karsten, Mariët, Minke, Fanne en
Lenoor Lalkens
__________________________________________________

Opbrengst collecte
De collecte, gehouden voor de ZOA,
in de dorpen Rottum, Stitswerd en
Kantens heeft  389,02 opgeleverd
en is inmiddels op het banknummer gestort. Mocht je de collectant
niet getroffen hebben: het banknummer is 550, het is te allen tijde
mogelijk een bijdrage te leveren.
Meer info vind je op ZOA.nl
Collectanten en gevers
van harte bedankt,
Greet Doornbos

Ik kan mij nog goed herinneren de tijd dat wij in Kantens woonden, wij
kwamen vanuit Rottum naar Kantens verhuizen en kwamen te wonen
in het rijtje aan de Kooistraat waar wij een paar jaar later naar de
hoekwoning naast het voetbalveld verhuisden.
Met veel plezier ging ik hier tot
groep zeven naar school. De tijd na
school bracht ik veel door met
Raufiq bij de bulten achter bij de
Kooistraat. De bulten was voor ons
echt terrein waar wij hutten konden
bouwen en spelen. Ik heb nog geprobeerd een paar jaar te keepen bij
KRC bij de E'tjes, maar dit was
absoluut niet voor mij weggelegd,
maar de herinneringen zijn er nog
steeds aan de 22-0 nederlagen die
niet uitzonderlijk waren. Het was
een fijne tijd die we hebben doorgebracht in Kantens en wij zagen er
ook wel tegenop om te gaan verhuizen naar Uithuizermeeden. Na het
afmaken van de basisschool heb ik
zes jaar doorgebracht in Warffum
op de havo, een hoop bekenden van
de tijd uit Kantens kwamen hier
weer samen en we hebben daar
echt een toptijd gehad. Aan het einde van de havo wist ik wat ik graag
zou willen bereiken, een eerste
droom, en dit was voor mijn 30e
een eigen horecazaak. Na een jaar
studie in Groningen ben ik International Hospitality Management
gaan studeren in Leeuwarden, ook
wel hotelschool genoemd. Hier
vond ik echt mijn roeping, werken
in de kroeg, verschillende restaurants zijn de revue gepasseerd,
maar voornamelijk erg druk met
het studentenleven in Leeuwarden.
Mijn droom was er nog steeds en
na mijn stage in Schotland en mijn
eerste baan als bedrijfsleider kwam
ik te werken bij restaurant Sems
aan het Gouverneursplein in

Leeuwarden. Een horecabedrijf in
een prachtig monumentaal pand en
net open, dus volop mogelijkheden
voor mij om mijzelf te ontwikkelen.
Hier was dan ook na een aantal
jaren sprake van dat ik het bedrijf op
den duur zou kunnen overnemen.
Een aantal jaren verder was mijn
kans daar, 1 juni 2012 nam ik het
bedrijf over en mijn eerste droom
was vervuld. Na een heftige anderhalf jaar ben ik nu bijna drie jaar
ondernemer van één van de mooiste bedrijven van Friesland en
omstreken.
Het was af en toe best moeilijk om
de weg terug te vinden naar Groningen, mijn moeder woont in de stad,
mijn vader in Kielwindeweer, maar
ik was voornamelijk druk met
Sems. Sinds januari 2015 ben ik
weer meer te vinden in de stad,
samen met Willem Straat, een
schoolvriend uit Uithuizermeeden,
heb ik een bedrijf in het organiseren
van grote buitenevenementen en
festivals. Een eindproductie van
ons is Kadepop in Groningen, wat
ook dit jaar weer zal plaatsvinden
als afsluiter van het festivalseizoen
in Groningen, op 4 en 5 september.
Al met al kan ik terug kijken op een
fijne jeugd in de gemeente Eemsmond!
Met vriendelijke groet,
Jeroen Meppelink
www.semsleeuwarden.nl
www.concept4events.com

5

Nog één nachtje en dan is het 29 mei...
20 juli, 29 juli, 20 september, 13 november, 29 november, 25 en 26 december, 31 december, 1 januari, 14 maart, 4 mei, 29 mei en dan...4 juni...
Zomaar een aantal data, van een laatste keer, de allerlaatste keer, de eerste keer, geen eerste keer, een zere keer, maar telkens gaan we weer.
Weer door, weer verder. Verder met de dagelijkse gang van zaken of verder weg, heel ver weg. Ruim 1000 km weg naar het Zuiden. En dan omhoog,
13,2 km omhoog. Dichterbij kan niet, is er niet. Heel ver weg is makkelijker, dichterbij doet zeer, dichterbij de hemel kan ik niet, zingen ze. Dichtbij,
maar zo ver weg....
29 mei vertrekken we naar DE Alpe
d'HuZes, daar hebben we het al
maanden over. Op 13 november
kreeg team Sunrise voor ons een
gezicht, tien mensen die met elkaar
de strijd aan zouden gaan tegen
kanker, ieder met zijn of haar eigen
achtergrond en motivatie. Sinds die
tijd is er wat veranderd in de teamsamenstelling, maar de strijd bleef.
De acties om geld in te zamelen
werden verzonnen en uitgevoerd.
De sinterklaasgedichtjes, een knipen massagebehandeling in de voetbalkantine van VV Middelstum, de
Alpe d'HuZes-broden verkopen in
Loppersum, Usquert en Warffum,
verkoop ban kerstkaarten en ballen. Valentijnpakketjes die op de
vroege ochtend bezorgd werden,
bedrijven mogen benaderen om advertentieruimte te verkopen (twee
keer zelfs!), een benefiet muziekavond, Alpe d'HuZes-broden verkopen tijdens de verkiezingen, loopen wandelevenement, spinningmarathon, waddenstruuntocht, optocht
met versierde wagens en een benefietavond die dunnetjes werd overgedaan, bloemenverkoop en tot slot
op 27 mei nog de braderie. En dan
is dit alleen nog maar de opsomming van de Groningse helft van het
team. In Friesland hebben ze ook
allerlei acties opgezet om geld in te
zamelen.
Veel verhalen gehoord en gedeeld.
Gelachen en gehuild, samen en
soms alleen. Het was veel en niet
altijd even makkelijk, maar als we
kijken naar de opbrengst dan was
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het het allemaal waard. Maar we
hebben het niet alleen als team Sunrise gedaan, we hebben het samen
met u allen gedaan. Op zoveel verschillende manieren hebben jullie
ons gesteund met een woord, een
schouder, een bestelling, een donatie, een waterpost bemannen en
door er voor ons te zijn. In woorden
kunnen we niet uitdrukken wat het
voor ons betekend heeft. We hebben
er ook van geleerd, omzien naar
elkaar kan in vijf minuten troost
bieden voor een lange tijd. Omzien

naar elkaar in vijf minuten kan begrip doen ontstaan voor een waarom uit het verleden en een daarom
zijn voor de toekomst. Deze lessen
zijn onbetaalbaar, niet in geld uit te
drukken, maar wel voor eeuwig.
En dan is daar 29 mei, op weg naar
4 juni. 4 juni is voor ons DE dag, DE
dag van de beklimmingen van de
Alpe d'HuZes, De dag dat ik hem ga
ontmoeten. Acht teamleden gaan
de strijd met de Alpe aan op de fiets
en hardlopend.

Ik zal op mijn eigen manier de Alpe
treffen en beklimmen, het punt bereiken dat ik mijn handen in de lucht
doe en niet dichterbij de hemel kan
zijn. Dichterbij mijn broer Fred, zo
dichtbij, maar ook zo ver weg. Voor
hem hoeft dit allemaal niet meer,
maar door hem heb ik het allemaal
kunnen doen. Voor KWF, voor onderzoek naar en behandeling van
kanker, voor kankerpatiënten om
hun kwaliteit van leven te verbeteren, voor héél véél mensen, voor nu
en voor later...

Dichterbij de hemel kom ik niet
Tekst en muziek: Maarten Peters
Mijn rug is gebogen, dansende pedalen
M'n benen staan in brand, de eindstreep komt in zicht
Het zweet in mijn ogen, vermengt zich met mijn tranen
Een glimlach en twijfel versmelten op mijn gezicht
En ik hoor een stem heel diep in mij
Wat gebeurt, gebeurt, geef niet op
Onzichtbaar duwende handen, laten het vuur ontbranden
Daar is de top
Dichterbij de hemel kom ik niet
Mijn armen gaan omhoog, ik weet dat jij me ziet
Ik kijk om me heen al die liefde die ik zie
Dichterbij de hemel, dichterbij de hemel
Dichterbij de hemel kom ik niet
21 bochten, het kaarslicht, zoveel namen
Ontelbare verhalen, één doel, één strijd
Vreemden worden vrienden, vrienden voor het leven
Voor altijd
Dichterbij de hemel kom ik niet
Mijn armen gaan omhoog ik weet dat jij me ziet
Ik kijk om me heen al die liefde die ik zie
Dichterbij de hemel, dichterbij de hemel
Dichterbij de hemel kom ik niet
Op het dak van de wereld, raak ik de sterren aan
Voel ik de kracht van het leven, we gaan die berg verslaan
We hebben elkaar beloofd
Mijn armen gaan omhoog
Dichterbij de hemel kom ik niet
Mijn armen gaan omhoog, ik weet dat jij me ziet
Ik kijk om me heen al die liefde die ik zie
Dichterbij de hemel, dichterbij de hemel
__________________________________________________________________

Speelweek 2015
Komend jaar alweer de 40e editie van kinderspeelweek, dat betekent
extra feest! Uiteraard is voor een extra groot feest extra begeleiding
nodig.
l Dus… Heb jij de afgelopen 39
keren ook genoten van speelweek,
meegedaan of geholpen als vrijwilliger en heb je komend jaar tussen
10 en 14 augustus één of meer
dagen tijd en zin om mee te helpen
als vrijwilliger… geef je dan op!
Je kunt de voorzitter (Bert-Jan Zigterman) even bellen of appen, je
kunt je ook altijd opgeven bij een
ander bestuurslid of even een berichtje sturen via Facebook.

Ps. 2
Lijkt het je leuk om ons bestuur te
komen versterken, ben je ook altijd
welkom. We kunnen dit jaar en
komende jaren zeker versterking
gebruiken! Laat het ons weten!

Opening bibliotheek
op de Klinkenborg
Dinsdag 26 mei is met trots de nieuwe schoolbibliotheek geopend op obs
Klinkenborg. Door als school aan te sluiten bij het project 'bibliotheek op
school' is er een zeer uitgebreide schoolbibliotheek in de school gekomen voor de kinderen. Door mee te doen aan dit project zet de school zich
in voor leesbevordering. Lezen is een vaardigheid waar kinderen hun hele
leven plezier en profijt van hebben. Bovendien hebben kinderen die
dagelijks minimaal een kwartier worden voorgelezen een aanzienlijk
hogere woordenschat.
Met de bibliotheek op school kunnen kinderen met hun bieb-pasje
boeken lenen via het systeem
V@school. Zij zullen onder begeleiding boeken lenen uit de schoolbibliotheek. De boeken zijn modern
en sluiten aan bij wat kinderen leuk
vinden. Bij het inwerken van de
boeken en dus het opzetten van de
schoolbibliotheek
hebben Nelie de Vries
en Diana Dijksterhuis
zich enorm ingezet.
Zij zijn veel ochten-

den en avonden bezig geweest om
de schoolbibliotheek klaar te maken voor opening. Wethouder Sienot kwam de officiële handeling
verrichten en ouders en kinderen
waren hier getuige van.
Fred Reiffers

Groetjes,
het bestuur van
kinderspeelweek Kantens,
Bert-Jan Zigterman, voorzitter
M 06-11757902

Ps.
Je krijgt als vrijwilliger een blijvend
aandenken aan deze speciale editie als bedankje! Want… zonder
vrijwilligers zou de kinderspeelweek niet meer kunnen bestaan!
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Al 40 keer met Pinksteren niet thuis
In 1975 mocht ik als kind van 12 voor het eerst naar Anloo met Pinksteren. Nu, 40 Pinksteren later, mag ik nog steeds. Al voor de 40e keer dat
ik met Pinksteren niet thuis ben en ik ben er nog steeds heel blij mee. Waar ben je dan en wat maakt het zo leuk dat je altijd weg bent, zult u denken.
Zoals u misschien wel weet, ben ik al sinds 1969 lid van scouting, de vroegere padvinderij. En tot op de dag van vandaag ben ik een padvinder
(scout tegenwoordig) in hart en nieren.
In 1975, we woonden toen net een
half jaar in het Groningse Leek, was
ik lid van de Mensinghe groep in
Roden. Ik was welp en de groep
ging met Pinksteren elk jaar kamperen in Anloo in het Kniphorsterbos. Ik ging dus ook mee, ondanks
dat in dat weekend in Leek de jaarmarkt plaats vond.
Ik kan me die eerste keer nog als de
dag van gisteren herinneren. Tijdens de opening op zaterdagmiddag om twee uur (en dat is in 2015
nog steeds om twee uur), had ik nog
nooit zoveel padvinders bij elkaar
gezien. Mijn vader vertelde me na
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het kamp dat dat er ongeveer 4000
geweest moeten zijn.
Voor mij een heel nieuwe ervaring
om te kamperen met andere kinderen dan de kinderen van mijn eigen
groep. Nieuwe vriendjes maken,
dennenappel gevechten met misschien wel 100 kinderen tegelijk.
Ik werd ouder en vijf jaar later
tijdens het jubileum ter ere van de
50e keer, ik herinner het me nog
goed, werd er een telegram voorgelezen van toenmalig koningin
Juliana. Dat heeft tijdens de opening heel veel indruk op me ge-

maakt. Het jubileum T-shirt van die
keer heb ik nog steeds.
Inmiddels hadden we in Leek ook
een scouting groep en was ik daar
in de leiding van de scouts gegaan.
Ook als leiding gingen we, ondanks
de Pinksterfeesten in Leek, nog
steeds elk jaar naar Anloo. Met 40
jongens op de fiets op vrijdag heen
en op dinsdag, vaak helemaal gesloopt, weer terug naar Leek.
Bij thuiskomst moest ik van mijn
moeder alle was in de keuken laten
vallen, mezelf tot op mijn onderbroek uitkleden en in bad om weer
helemaal schoon te worden.

In 1988 werd ik door de organisatie
gevraagd of ik een subkamp wilde
gaan leiden bij de explorers (leeftijd
15 tot 18 jaar). Een subkamp bestaat uit ongeveer 10 groepen met
samen ongeveer 120 jongeren. In
die periode ben ik ook begonnen
een website voor deze leeftijdsgroep op te zetten, iets wat tot dan
nog niet bestond. In het begin was
de centrale staf daar ook geen voorstander van omdat dit evenement
bekend stond als een authentiek
ouderwets wedstrijdkamp en daar
paste geen internet bij.

Na een paar jaar bleek dat de jeugd
daar wel behoefte aan had en dat
het er ondanks de identiteit van het
evenement wel in te passen was.
Ook maakte ik in 1998 de verhuizing mee van Anloo naar de Marnewaard. Een hele verandering, van
het bos naar de vlakte boven in
Groningen. Na een paar jaar wennen weten we inmiddels, anno
2015, niet anders dan dat dit de
heilige plek is voor alle noordelijke
scouts.
In 2005 stopte ik als subkampleider en ben ik gevraagd een club
mensen bij elkaar te zoeken die op
internet een digitaal logboek wilde
gaan maken.

Dit heb ik gedaan en na weer een
paar jaar heb ik de website overgedragen aan de groep uit Borger met
het idee dat het mooi geweest was
voor mij. De jeugd moest het nu
maar voort zetten.
Het jaar nadat ik het had overgedragen belde de groep met de vraag 'je
gaat toch wel mee dit jaar? 'Nee, dat
moet ik niet doen' was mijn reactie,
maar na wat aandringen en de belofte dat ik niets hoefde te doen,
besloot ik toch maar te gaan.
De teamleider van de groep zei me
dat alles wat ik zou doen, zij zelf niet
hoefden te doen en hun dat dus
weer zou schelen in het vele werk.
Ook mocht ik elke dag uitslapen en
op een ochtend toen de mensen al
weer druk bezig waren hoorde ik, in
mijn tent liggend, iemand zeggen
'sssttttt, stil zijn, Opa slaapt nog'!
Sinds die dag ben ik dus Opa, een
eretitel die inmiddels in het hele
kamp bekend is, en waar ik heel
trots op ben.
Mijn hoogtepunt in al die 40 keer
kwam in 2013. Op 19 mei verraste
men mij op zondagmiddag met een
koninklijke onderscheiding.
Afgelopen weekend ben ik dus op
vrijdag weer vertrokken om met
4000 andere scouts de 85e keer,
weer een jubileum, te vieren en ik

kan u zeggen, het was een fantastisch feest!
Waar ik heen ga? Naar het NPK, Het
Noordelijk Pinkster Kamp, het
grootst jaarlijks terugkerend scouting evenement van Europa.
Ik werk daar voor de @stam, de
groep mensen die verantwoordelijk is voor het digitale logboek,
zodat de thuisblijvers kunnen meebeleven wat we zoal uitspoken.
Het is hard werken, want we maken dagen van 08.00 00.00 uur, dan
gaan we nog een paar uurtjes bij
een vuurtje zitten om dan om 08.00
uur weer aan een nieuwe dag te
beginnen.
De eersten van ons komen al op
woensdag om mee te helpen bij de
opbouw van het kamp (tijdens Pinksteren het grootste dorp van de
gemeente de Marne) en we vertrekken dan op dinsdagmiddag.
Opa komt op vrijdagmorgen en
vertrekt weer op maandagavond.
Als ik thuis kom gooi ik nog steeds
alle was en alle kleren die ik aan
heb op de keukenvloer en ga onder
de douche staan. Pas als het water
bij mijn voeten weer helder is stap
ik er onder uit.
Zo, nu weet u waar ik uithang met
Pinksteren.
Wilt u zien wat we dit jaar allemaal
gedaan hebben kijk dan op:
www.noordelijkpinksterkamp.nl
Wimjan Rietdijk
________________________________________

Albumversje
(1950)
Kleine droppels water,
Kleine korrels zand,
Vormen saam de trotse zee,
En het schone strand.
Kleine liefdedaden,
Woordjes teer en zacht,
Hebben vaak in 't kleinste huis,
't Grootst geluk gebracht.
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FC Groningen tegen het Eemsmond RWE-team

Dinsdag 12 mei jl. was er een wedstrijd gepland van het RWE C1 team. Dit is een samenwerkingsteam van
de gemeente Eemsmond, van elke vereniging van de gemeente Eemsmond mogen er dan drie spelers aan dit
team deelnemen. Dinsdag speelden ze tegen het C2 team van FC Groningen. Op het altijd sfeervolle en gastvrije
sportpark De Kooi in Kantens lag het veld er dankzij de gemeentemedewerkers en vrijwilligers van KRC prima
bij. Om de sfeer wat te verhogen kwam er dezelfde muziek uit de speakers dan wanneer het 1e elftal van FC
Groningen het veld zou betreden.
De stand is uiteindelijk met 'slechts' 0-8 geëindigd voor de FC Groninger jongens, het RWE-team heeft zich heel
erg kranig geweerd tegen dit team. Petje af. Gezien het feit dat ze slechts éénmaal samen getraind hebben en
twee oefenduels samen hebben gespeeld is dit een prima resultaat.

We gaan op de trekker naar…
Behoorlijk gespannen gingen de spelers van het Samenwerkingsteam
KRC/ZEC C1 16 mei jl. richting Kloosterburen. Vandaag zouden ze
kampioen kunnen worden, winst of gelijkspel was genoeg.

Om kwart over 11 begon de wedstrijd in Kloosterburen. Al vrij snel
kwamen onze jongens op voorsprong, een explosie aan gejuich
brak los onder alle meegereisde
ouders, opa's en oma's en broers
en zussen. Het prachtige spandoek,
gemaakt door Svenn Hamming,

werd meteen opgehangen alsof ze
de beker al in ontvangst hadden
genomen. Een paar minuten later
kwam het op een gelijk spel, de
jongens en meiden van Kloosterburen waren niet van plan om deze
wedstrijd te gaan verliezen. Er werd
over en weer bij vlagen heel goed
gevoetbald en mooi overgespeeld,
en dan weer iets te klungelig of te
nonchalant, maar iedereen heeft
heel goed zijn best gedaan, verdedigers, middenveld, keeper en
spits. Een van de specialere doelpunten werd gemaakt door Svenn,
normaal de vaste keeper van dit
team, maar vanwege een blessure
heeft hij dit voorjaar helemaal niet
kunnen keepen. Dinsdag 19 mei
wordt hij geopereerd aan zijn schou-

der en hij is dan weer een half jaar
uit de running. Vandaag scoorde hij
dus voor zijn team. Frank Buma,
Ruben en Melvin Zwerver gaan
onze vereniging helaas verlaten
i.v.m. hun verhuizing, Frank en
Ruben konden ook beiden een
prachtig doelpunt op hun naam
schrijven. Veel succes jongens bij
jullie nieuwe voetbalvereniging en
bedankt voor jullie inzet afgelopen
jaren bij KRC.
De stand is uiteindelijk 2 - 7 geworden, dus zijn 'WE' kampioen!
Na het in ontvangst nemen van de
kampioenschapsbekers en een
fotosessie, snel richting Kantens
waar de trekker met wagen stond te
wachten voor een ereronde door
Kantens en dan richting Zandeweer
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waar ze een bord patat en een snack
kregen. Op de trekker naar Zandeweer!
Anneke Oosting

Jeugddag KRC
20 juni a.s. vanaf 09.30 uur

St. Middelstum-KRC Vr 1
In het seizoen 2013/2014 is vv KRC een samenwerkingsverband aangegaan met vv Middelstum voor de dames. Beide verenigingen hadden
moeite om het dameselftal op de been te houden. Dit bleek een gouden
samenwerking. Er werd na de winterstop van 2013/2014 al niet meer
verloren en deze seizoenshelft werd dan ook als kampioen afgesloten.
Voor 2014/2015 stond er een heel seizoen op het programma. Op 13 mei
werd reeds het kampioenschap binnengesleept. Dit met nog drie wedstrijden te spelen en alles gewonnen.

Oproep voor de vrouwen van 30+
in Kantens en omstreken
Ben je een vrouw van 30 jaar of ouder, sportief, houd je van voetbal en
gezelligheid?

Voor de 35+ variant zijn de regels
en omstandigheden aangepast. Zo
wordt er gespeeld in zeventallen op
een half veld. Er mag doorlopend
gewisseld worden en van buitenspel is geen sprake. Negentig minuten lang zwoegen op een veld
van pakweg honderd bij zestig
meter tegen spelers die twintig jaar
jonger zijn? Dat behoort dus tot het
verleden.
7x7 35+ Na- en Voorjaarsreeks
Gedurende het voetbalseizoen kun-

Als ik een dichtersgeest bezat,
Dan had ik op dit Albumblad,
Een mooi gedichtje neergeschreven,
Maar nu ik deze gave mis,
Wensch ik U slechts wat noodig is,
Een recht gelukkig leven,
En 'k voeg er dan tenslotte bij,
Ik denk aan U, denk ook aan mij.
_______________________________

Albumversje 1950
Neem dit roosje als een teken,
Van mijn beste wensen aan.
'k Wens je zegen op je wegen,
Schone bloemen op je pâân.

Dus ouders en kinderen: noteer deze zaterdag 20 juni alvast in de agenda's.
__________________________________________

Gert Homan

Geef je dan op voor ons 35+ vrouwenteam. Het plan is om op de
dinsdagavond te gaan trainen en
vanaf september met de competitie te beginnen. Zeven tegen zeven
op een half veld. Er hebben zich
inmiddels al twaalf vrouwen aangemeld.

Traditiegetrouw hebben we
aan het eind van het voetbalseizoen een leuke afsluiting
voor de jeugd, met aansluitend voor de senioren een
wedstrijd + BBQ. Het jeugdprogramma start om 09.30 uur,
alle kinderen van Kantens e/o
zijn hier welkom. Het programma is nog niet helemaal rond,
maar we kunnen al wel verklappen dat er twee enorme
luchtkussens staan, één voor
de allerkleinsten en één voor
de oudere jeugd.

Albumversje 1914

Albumversje 1951
Aan een sloot of waterkant,
Waar men zelden bloemen plant,
Waar men zelden bloemen ziet,
Groeit de bloem Vergeet- mij- niet.

nen voetballers van boven de 35
jaar ook kiezen voor de 7x7 35/45+
Na- en Voorjaarsreeks. Hierbij staat
er zowel in het najaar als in het
voorjaar een reeks van toernooien
op het programma.
Een vereniging is eenmaal gastheer en speelt de overige keren bij
andere verenigingen uit de poule.
De wedstrijden worden bij voorkeur gespeeld op een vrijdagavond.
Een mooi avondje voor een ouderwets potje voetbal.
Kom een keer kijken tijdens de
trainingsavond op dinsdag vanaf
20.00 uur. Of meld je meteen aan bij
Linda Hamming en/of Carien Mulder. Tevens zoeken we een leuke,
(niet te) fanatieke en vooral positieve trainer die ons dan wil trainen en
die vooral 12, het liefst meer, vrouwen aankan.
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Wandelvierdaagse 18, 19, 20 en 21 mei 2015
Maandag was het zover: de wandelvierdaagse is begonnen. Nadat iedereen zich had ingeschreven vertrok er een grote groep kinderen, volwassenen
en een aantal honden richting Middelstum. Het weer en de sfeer was goed.
Bij de Plusmarkt kreeg ieder kind
een gevuld tasje uitgereikt met een
flesje drinken, ontbijtkoek, appel
en een mandarijn. Dit was een leuke verrassing!
Op dinsdag ging de route over het
bruggetje en de Oosterweg om daar
langs de boerderij van Erik en Clarien door te lopen naar de stempelpost. Dit was bij het melkveebedrijf
van Bijsterveld. Nadat we hier te
drinken hadden gekregen en de
schattige kalfjes hadden bekeken
liepen we de route via de Klinkenborgerweg terug naar het dorp waar
in t Schienvat de stempelkaarten
weer ingeleverd moesten worden.

Woensdag stond rondje Rottum op
het programma. Het begon met
goed droog weer. Onderweg een
prachtig uitzicht over het koolzaadveld met een hele mooie bewolkte
lucht op de achtergrond. Helaas
werd die bewolkte lucht van de
heenweg steeds donkerder en had
iedereen op het eind een nat pak.
De afsluitende dag voerde ons door
het bos van Kantens terug naar t
Schienvat en hetzelfde rondje weer
terug waar iedereen werd binnengehaald. Hier stond een grote groep
familie en vrienden de wandelaars
op te wachten met bloemen en
snoepgoed!

Nadat iedereen de stempelkaart
had ingeleverd en de medailles had
opgehaald werden we nog getrakteerd op een bakje patat.
Al met al weer een zeer geslaagde
en goed verzorgde avondvierdaag-

se, complimenten voor de organisatie!

NIEUWS VAN DORPSBELANGEN

ten. Nieuw dit jaar is dat het niet
meer de bedoeling is dat de contributie wordt opgehaald, we stellen
het bijzonder op prijs als de rekening per bank wordt voldaan.

Door de bestuursleden is een nieuwe samenstelling van het bestuur
gekozen. De uitslag is dat Geert
Doornbos onze nieuwe voorzitter
is, de hiermee vrijgekomen functie
van secretaris wordt vervuld door
Corrie Lenstra. Gezien de vernieuwing van bestuursleden, de verschuiving van functies en daarnaast al onze overige werkzaamheden, hebben we benadrukt om
als team samen te werken en elkaar te ondersteunen waar mogelijk. De eerste vergadering in de
nieuwe opzet is prima verlopen.
Spoedig zullen we weer de jaarlijkse contributie innen. Indien u lid
bent van onze vereniging kunt u
binnenkort een rekening verwach-
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Fam. Edens, Kantens
Fred Reiffers

Aanmelden voor de uitwerking en
realisatie van de projecten 'LED
voorziening voor bewoners in het
dorp' en 'Audiovisuele voorziening
t Schienvat' kan nog steeds. Het is
de bedoeling om zo snel mogelijk
tot een projectplan en een subsidieaanvraag te komen. Wilt u hieraan
meewerken, meldt u dan spoedig
bij het bestuur.
Geert Doornbos 0595 55 72 50
Corrie Lenstra 06 28 40 31 63
John van de Rijdt 0595 55 13 95
Erik Kuiper 06 21 21 66 67
Evert Spriensma 06 28 74 13 42

Stichting
Project
Oekraïne
BESTE LEZER,
Er zijn alweer veel nieuwe ontwikkelingen rondom de projecten en
alles wat daar bij komt kijken. Tijd
om wat van ons te laten horen!
Misschien hebt u het al gehoord,
maar deze zomer gaat er geen groep
naar Roemenië en Oekraïne om
daar projecten uit te gaan voeren.
Houdt dat in dat we ook niet meer
actief zijn? Nee, absoluut niet! We
hebben dit jaar een andere aanpak.
U kunt hierover meer lezen in deze
nieuwsbrief. Veel leesplezier gewenst!
Met vriendelijke groet,
Stichting Project Oekraïne

TRANSPORT
In week 21, de week voor Pinksteren, heeft het transport weer plaatsgevonden. Alex Viet en Alexander
Idema uit Uithuizermeeden gingen
voor ons rijden. Deze keer was er
een truck, kosteloos, beschikbaar
gesteld door Mercedes (een demotruck). Spullen voor het transport konden nog ingeleverd worden
tot vrijdag 15 mei.
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei
hebben we de trailer ingepakt. De
trailer werd kosteloos beschikbaar
gesteld door Landjuweel.
Het transport gaat naar Vaida en Pir
in Roemenië. De kleding wordt voor
een klein bedrag verkocht. De opbrengst komt ten goede aan de
armenkeuken en de plaatselijke
kerk. Op deze manier kunnen we
het beste helpen. Ook maakt het
transport een stop in Debrecen in
Hongarije. Hier worden de spullen
voor Oekraïne gelost. Vanaf daar
wordt het dan verder getransporteerd naar Oekraïne. De schoolmeubeltjes gaan bijvoorbeeld naar

kinderdagverblijven in Oekraïne.
Hartelijk bedankt, voor alle kleding
en overig materiaal dat we weer
mochten ontvangen dit seizoen!
ZOMERPROJECTEN
Omdat er dit jaar te weinig deelnemers zijn, is het niet verantwoord
om drie weken projecten uit te gaan
voeren, zoals we de voorgaande
jaren gewend waren. We hebben
besloten om ons dit jaar te richten
op acties en het inzamelen van
geld, zodat we de projecten wel
financieel kunnen blijven steunen.
Een aantal mensen heeft al aangegeven volgend jaar zeker weer af te
willen reizen naar het Oosten.
De projecten die we dit jaar financieel steunen zijn de volgende:
l Bouw van een verenigingsgebouw in Pir, Roemenië
l Kinderbijbelweek in Pir, Roemenië
l Kinderdagverblijf voor zigeunerkinderen in Petrovo, Oekraïne

l Zigeunerhuis in kamp opknappen in Tivadar, Oekraïne
l Armenkeuken in Tivader, Oekraïne
l Dokterspost in Tivadar, Oekraïne
l Transport
Men zal in Roemenië en Oekraïne
zelf zorgdragen voor de uitvoering
van deze projecten. Dit vinden wij
een heel mooie ontwikkeling.
PERIODIEKE GIFTEN
Om in de toekomst ook garant te
kunnen blijven staan voor de voortgang van deze projecten hebben
we een formulier gemaakt waarmee u een periodieke gift kunt toezeggen. Zo weten we wat we kunnen verwachten en kunnen we hulp
toezeggen. Bij uw bank kunt u dit
automatisch laten verwerken. U
moet dat wel zelf invoeren bij uw
automatische incasso's.
U vindt het formulier bij deze nieuwsbrief en op de website.

ACTIEWEEK
In week 32, de week van 3 t/m 8
augustus, willen we een actieweek
organiseren. Wat we allemaal gaan
doen is nu nog niet duidelijk, maar
u hoort hier zeker meer over.
AARDBEIENACTIE
In juni gaan we op een zaterdag
weer naar Duitsland om aardbeien
te plukken. Welke zaterdag dat wordt
weten we pas vlak van te voren,
omdat aardbeien ieder jaar op een
ander moment plukrijp zijn. Op onze
website en op Facebook zullen we
vermelden wanneer de actie gaat
plaatsvinden. U kunt uw bestellingen al wel doorgeven via de mail.
DEELNAME PROJECTEN
Denk je erover om volgend jaar
mee te gaan naar Roemenië en
Oekraïne? Dan is het goed om je nu
alvast aan te melden. Je kunt dan al
meedoen aan de actieweek en zo
alvast de sfeer proeven! Op de site
kun je de voorwaarden voor deelname vinden.
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Meester Kriet en
zien Aigenhaimers
Veur vaaierde joar cursus Grunnegers ien Winzum. Eerste drijmoal
mit geschiedenis van Kees Reinders, totoal dus zeuven moal. Doarveur haarn summegen ook nog les
had van Piet Kruizinga ien t Schienvat ien Kannes.
Òfsloetend van dizze joaren het
elke cursist n verhoaltje schreven,
soamen gebundeld ien n boukje :
Meester Kriet en zien aigehaimers.
Hier ist verhoal van Nane van de
Molen :
Aldert B.Ritzema

Riddersloagen
Vannommerdag laip k bie Glìnzermoar laans. Raait ston der ien dikke
kroag ien waal te wuiven. Dee mie denken aan vrouger dou k n kwoajong
was en wie achter raait ien slootswalen bezied kropen as wie ien oorlog
wazzen mit dijent van buren.
Bie ons ien noaberschop wazzen t ook ridders, indioanen en cowboys dij
dainst noa schoultied oetmoaken deden. Mit riddertje speulen bestörmden wie forten en kestailen en deden Jan van Schaffeloar noa, dij achter
Rode Perrol heer zat. Nait dat wie van toren òfsprongen. Nee, wie
baauwden n toren van dikke stropakken en sprongen der vanòf ien n dikke
loag heu dij wie der eerst onder vlijd haren. Holen dij wie van stropakken
ien goulen baauwden, wazzen onze forten; drijpoot ruters met lege
koornzakken en dekklaiden der om tou onze wigwams.
k Haar n schier sweerd moakt van n paanlat dij k stoalgries vaarfd haar.
Gevest haar k omwikkeld mit gruin plestieken wasliendroad en dat haar
k bovenop gevest vastzet mit n kramke. Zaag der hail echt oet. Ien ain van
veldsloagen was sweerd spieteg genog n moal middendeur broken, mor
der was nog genog van over om der vannijs n punt aan te zoagen en doar
ging t weer hìn. Benoam op peerd onze fietsen wazzen onze peerden - was
k mit t korte woapen ien t veurdail.
Lege vaarfblikken werden ombaauwd tot kenonnen. n Goatje ien boom
moaken mit n spieker; wat kerbid ter ien; n kwikje spij der op, den deksel
der op; vout op t op grond liggend blik en n brandende luzziver bie t goatje
holden. Ien onze verbeeldens brocht doavernde knal van t schot tegenstanders ien totoale verbiestern en was slag aiglieks al wonnen.
Aal lopend was k nog evenkes weer kiend.
Nane van der Molen
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Gedenkbouk
Lest was k eefkes op verziede bie mènsken dij zo laank traauwd waren.
k Haar vouten nog mor net binnen deur of vraauw drukte mie vol tröts n
bouk ien haanden dij heur dochter veur heur moakt haar. t Was n soort van
gedenkmap. Dochter haar femilieleden vroagd om op n blad heur
herinnerns aan vrouger op te schrieven, te plakken of te knippen, aal noar
gelang heur wat ien t zin schaiten wol en wat betrekkens haar op heur pa
en moe.
t Wicht haar der n hail bult waark op doan. Zai haar ale bloaden
verzoameld, tralarechies( versieringen ) aanbrocht en tot n schier gehail
moakt.
k Wait nait of ie wel ais zoon verzuik had hemmen. Bie ons wer n poar moal
n braif bezörgd mit de vroag of wie n blad vol moaken wollen. Ien ons hoes
zegt der din vot ain:” Dat mos doe mor doun, hur, doar begun ik nait mit.”
As t neudeg is, wil e mie mit auto wel aargenswoar hinrieden as k wat
oetzuiken mot.
Nou mout k joe eerlieks bekennen dat k gain hekel aan zoon kerwaaike
heb. Mien roadertjes begunnen din vot te draaien hou k t aanpakken zel.
Veur n nicht het mien man mie mit auto noar Knolweg reden. t Koolzoad
bluide net en doar heb k n petret moakt mit Kannes op achtergrond. Thoes
heb k der mir wottervaarf n taikentje van moakt. t Binnen Kevergekken,
dus n ploatje van n Kever opzöcht en dij ook schildert. Wat snip-snapsnorren der bie en kloar was t blad.
Veur n oom en taande dij zo laank traauwd waren, was t wat stoerder. Aan
Noorderhoaven ien Stad wol k n groansilo taiken, woar oom vrouger groan
òfleverde. Aan aander kaant t wotter auto perkeerd, kieken en loeren hou
t pakhoes der oetzag, potlood en pepier bie de haand om lienen te zetten
en thoes boudel oetwaarken. Wat of k ter nog meer bie moakt heb, wait
k nait meer, den t is aal even leden. t Is mor goud dat ie nait te voak zukse
vroagen kriegen, din wor ie der meschain op n duur zat van, mor k mag
zukswat geern doun.
Zoon gedenkbouk het wel wat weg van n poëziealbum. Poesiealbum
zeden wie vrouger. As wichter n joar of acht waren, kregen ze veur
verjoardag of Sunnerkloas n poëziealbum. Pa en moeke schreven der
eerst n verske ien, din kwamen aander femilieleden aan bod. Meesters
en juffraauws en joen vriendinnen werden alpmoal vroagd of zai ien joen
album schrieven wollen. Der werden ploatjes bie plakt en ie waren
vanzulf hail slim nijsgiereg wat ain der van bakt haar. n Enkele jong mog
der sums ook n verske ien schrieven.
Mor woarom haren jonges nait zoon album? Te kienderachteg,
vraauwluwaark?
Zollen ze der doarom niks mit op hemmen om n blad veur n gedenkbouk
te moaken?
Anje van der Hoek

Het Hoogeland op z'n kop

Na Thrilling Groningen nu Swingin' Groningen
Dit jaar organiseert Walsemaweer in Kantens in samenwerking met
Swingin' Groningen voor de derde keer 'OP Z'N KANTens'. Na onder meer
het succes van 'Thrilling Groningen', afgelopen winter op Walsemaweer,
is het nu tijd om op 6 juni de verborgen schatten van het Hoogeland in
de zomer te beleven.
Door de samenwerking met Swingin' Groningen legt het festival een
unieke culturele verbinding tussen
de stad Groningen en het Hoogeland. Swingin' Groningen levert
de hoogwaardige programmering
en Walsemaweer biedt met het
Hoogeland het prachtige decor voor
het festival. Het programma bestaat uit verschillen optredens in de
categorieën pop, jazz, soul en funk
op een binnen- en buitenpodium.
Op het sfeervolle boerenerf van
Walsemaweer (1869) kan men
daarnaast genieten van goed eten
en drinken en de eindeloze vergezichten.

Op zaterdag 6 juni om 16.00 uur
gaat het festival open. Vanaf de
Grote Markt in Groningen zal een
gratis pendeldienst rijden. Het gehele programma en festival-informatie zijn te vinden op
www.walsemaweer.nl.
Het festival biedt een podium aan
jong talent en werkt nauw samen
met het Prins Claus Conservatorium en ROC Noorderpoort.
Op z'n KANTens wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente
Eemsmond, Loket Leefbaarheid en
Groningen Seaports.

Afgelopen periode mochten we
het volgende ontvangen:

Vrouwenraad ................... 25,00
PKN Kantens-Stitswerd ..... 40,00
A.H. P. ............................ 35,00
Rabobank ........................ 75,00

Volksdansgroep MBVO ..... 20,00
Passage, afd. M'stum ....... 15,00
Hartelijke dank voor uw gaven.
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Zonde
Af en toe sneuvelt er wat. Zo liet ik een pas gekocht tablet uit mijn handen
schieten op de tegelvloer van onze keuken. Het moderne spelendingetje
liet zich niet meten met ouderwetse degelijkheid. De ouderwetse degelijkheid won. Op zo'n moment ben ik even niet aanspreekbaar, vooral
omdat ik niet iemand anders de schuld kon geven. Met doorzichtig
plakband wordt de zaak bij elkaar gehouden. Wonder boven wonder
functioneert het nog steeds. Zelfs dwars door het plakband werkt het
aanraakscherm. Er valt mee te leven.
Het kan altijd erger.
Zo las ik onlangs in de krant een bericht over twee jongens van 20 jaar
in China. Beiden van schatrijke ouders. Ze hebben, misschien voor hun
verjaardag, een Ferrari en een Lamborghini cadeau gekregen. Leuk
presentje. Nu is daar ergens een tunnel waar je maximaal 60 km per uur
mag rijden. Niets is mooier dan het geluid in een tunnel. Ikzelf mag altijd
graag even schreeuwen in een tunnel, als er niemand in de buurt is. En
ik begrijp volkomen dat het geluid van eerder genoemde auto's fantastisch klinkt in een bijna afgesloten ruimte. Wat nu als je met twee van deze
bijna gelijkwaardige Italiaanse bolides tegelijk een tunnel benadert? Dan
kijk je natuurlijk wie van de twee er als eerste aan de andere kant weer
uitkomt. De strijd bleef onbeslist. Er kwam geen een uit.

Aan de foto te zien gingen ze iets harder dan 60 km per uur. Halverwege
kwamen ze met elkaar in aanraking en anderhalf miljoen euro veranderde
in schroot. De jongens kwamen er ongeschonden uit.
Dit was niet de eerste keer in China. Nog niet zo lang gewend aan rijkdom
en zonder voldoende ervaring gebeurt het regelmatig dat rijkeluiskinderen dure sportwagens over de kling jagen. Een paar jaar geleden
verongelukte de zoon van een Chinese leider in alweer een Ferrari. Er
zaten twee vrouwelijke passagiers in, waarvan een geheel ontkleed. Zij
raakten gewond. Leg dat maar eens uit aan je collega-Chinese leiders en
aan een voor het merendeel straatarm volk. Dat lukte dus niet en de man
werd, ondanks of dankzij zijn verlies, uit zijn functie ontheven. Het woord
'Ferrari' werd op internet geblokkeerd. Zo doe je dat in China.
Het kan nog veel erger. En nog wel in onze streken.
Vorige maand was er een oldtimerfestival op landgoed Ekenstein. Vanaf
het landgoed zouden de oudjes een rondrit maken door onze provincie.
Een van de auto's kwam in Wirdum een bestelbusje tegen, die geen
voorrang verleende en caramboleerde achterstevoren in een voormalig
café. Het was niet zomaar een oldtimer: het was een Bugatti.
Bugatti is misschien wel de mooiste auto ooit gemaakt. Dit automerk uit
de eerste helft van de vorige eeuw was de Ferrari, maar ook de Rolls
Royce uit zijn tijd. Zowel de snelste racewagens als de meest luxe
voitures kwamen uit Frankrijk. Als jongetje en driftig miniatuurmodelbouwer heb ik in het plastic heel wat gesleuteld aan Bugatti's. Ik heb ze nog
steeds. Later ontdekte ik waarom ik geobsedeerd was door het merk.
Ettore Bugatti, de maker van Italiaanse origine, overleed op mijn geboortedag, maar dan precies een jaar eerder. Dat kan geen toeval zijn.
Reïncarnatie na een sabbatical?
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Het ongeval in Wirdum deed mij huiveren. De met liefde onderhouden auto
uit 1926 had grote schade. De waarde van de auto zal niet veel onderdoen
voor de niet met liefde behandelde Chinese auto's. Ook zonde, maar die
zijn vervangbaar, de Bugatti niet.
De bestuurder, een Belg, kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Zijn
vrouw had rugklachten. Ik hoop voor de vrouw, dat de Belgische meneer
zich eerst om haar bekommerd heeft, maar ik kan me ook iets anders
voorstellen.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
www.tlougnijs.nl
________________________________________________________________________________

Albumversje (1952)
Strooi op uw pad de schoonste bloemen.
De schoonste die uw oog ooit ziet.
Maar strooi dan onder al die bloemen,
Voor mij slechts één Vergeet- mij- niet.
Hallo allemaal
Het Groninger Hoogeland is uitgestrekt en de lucht lijkt eindeloos.
Bomen zijn vol met bladeren, een hoge zon en korte schaduwen.
Weilanden met lome koeien, grazende schapen. Het Boterdiep
kronkelt bij mij voor de deur en ook langs het cultureel centrum waar
de workshop schilderen wordt gegeven. Het thema van de workshop op zaterdag 20 juni is 'Zomer'. Als het weer het toelaat kunt u
buiten een opzet maken om die later binnen of buiten uit te werken.
De workshop is van 10.00 - 16.00 uur met daarna een korte
werkbespreking. De kosten zijn  50,00 inclusief materiaal, koffie,
thee, een uitgebreide lunch en een drankje en hapje.
Zaterdag 20 juni
Cultureel Centrum t Schienvat
Kerkstraat 7
Kantens
Gerdaonnes@kpnplanet.nl
www.schilderworkshopgerdaonnes.nl
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GEOPEND:
Vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur
(ook voor afhalen)
Zaterdag van 17.00 tot 20.00 uur
of op afspraak v.a. 6 personen
Diverse Menu's
Soep v/d Dag .................  2,50
Zalmschotel ...................  7,50
Karbonade .....................  6,50
Schnitzel .......................  7,50
Shoarmaschotel ............  6,50
Visfilet ............................  5,50
Kippenwings .................  5,50
Macaroni .......................  5,50
Bami ..............................  5,50
Gevulde Tortilla's ...........  5,50
(met gehakt/groente +salade)
Poffert ............................  5,50
Toetje Leutje Lanteern ...  3,75
(Poffert met ijs, vruchten en slagroom) ...

Kleine sorbet ..................  1,75
Grote sorbet ...................  2,75
Schotels worden geserveerd met
Gebakken aardappelen of frites
en salade of groente van de dag
Vlees geserveerd met
gebakken ui/champignons/
paprika - extra ................  0,75
Menu's (ook voor de afhaal)
Buffetten (warm/koud)
evt. met BBQ v.a. .  12.50 p.p.
Lunch v.a ............  7,50 p.p.
Diner 4 gan. v.a ..  17,50 p.p.

WEEKEND MENU'S  5,50
Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni
Gesloten
Vrijdag 12 en zaterdag 13 juni
Kapucijnerschotel
Vrijdag 19 en zaterdag 20 juni
Rijst met kip tandoori
Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni
Macaronischotel
Ook uw adres voor Frites (Max)
en snacks v.a.  1,30
U kunt bij ons ook terecht op
afspraak.
Ook voor uw Catering het adres!
Tot ziens bij Jeanet & Rita
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Kerkdiensten

Weekenddiensten

GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

TANDARTSEN:
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.
TANDARTSEN:
28 mei
Tandartspraktijk Aan de Meeden
Winsum 0595 442244
30 en 31 mei
Tandartspraktijk Bruining-Gelderblom
Winsum 0595 441740
6 en 7 juni
A.M. van Waes
Uithuizermeeden 0595 413684
13 en 14 juni
Tandartspraktijk Conradie
Bedum 050 3012337
20 en 21 juni
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum 0596 572818
27 en 28 juni
G.J. Heuvink
Ulrum 0595 402015
________________________________________

Zondag 31 mei
openbare geloofsbelijdenis
09.30 ds. H.G. Gunnink, Ten Boer
14.30 ds. P.A. Slager
Zondag 7 juni
09.30 ds. L.J. Joosse, Groningen
14.30 ds. P.A. Slager
Zondag 14 juni
09.30 ds. P.A. Slager (H.A.)
16.30 ds. H. Wijnalda, Roodeschool
Zondag 21 juni
09.30 ds. C.T. Basoski, Groningen
14.30 ds. P.A. Slager
Zondag 28 juni
09.30 ds. T. Groenveld, Roodeschool
14.30 ds. M. Beute, Leens
__________________________________________________
CHR. GEREF. KERK KANTENS
Zondag 31 mei
09.30 uur ds. A. A. L. Aalderink.
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 7 juni
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J.J. Lof, opendeurdienst
Zondag 14 juni
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 21 juni
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 28 juni
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
gezamenlijk koffie drinken in GKV
19.00 uur ds. J. Oosterbroek
regionale jeugddienst
__________________________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Geen kopij ontvangen
________________________________________
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 31 mei
19.00 uur ds. A.J. Fraanje
Zondag 14 juni
19.00 uur ds. A. Lagendijk
Zondag 28 juni
19.00 uur ds. H. Poot

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: 050 3014260
________________________________________
PSYCHOTHERAPIE EN
LICHAAMSWERK
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk:
Groensingel 38 in Middelstum.
06 51255926
W binnenwerk-psychotherapie.nl
________________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
0595 551084 - 06 14611173
________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST:
0595 551084 - 06 14611173
____________________________________

Agenda
Rottum
Kerk Rottum
09.00 - 17.00 uur
Expositie Mirjam Bouchier
Gratis entree
________________________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
________________________________________________________

Kantens
KANSTER JEUGDHONK
openingstijden
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur
________________________________________________________
Dinsdag 9 juni
13.30 - 16.30 uur
bijeenkomst T.S.N

MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum - 0595 437555
________________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
050 3140211
________________________________________
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
0597 412613
________________________________________

Heeft u nog oud ijzer of andere
metalen zoals oude accu's en
u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. Wever T 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijsbaanvereniging van Kantens.

Donderdag 18 juni
musical school De Wilster
Maandag 22 juni
schoolrepetitie musical obs Klinkenborg
Dinsdag 23 juni
schoolrepetitie musical obs Klinkenborg
Woensdag 24 juni
19.30 uur
uitvoering musical obs Klinkenborg
Woensdag 1 juli
19.00 uur
VDK overleg met College

Vaste activiteiten
t Schienvat
Seizoenstop overige clubs
Woensdag
18.45 - 19.15 uur
gymnastiek 55+ op muziek
entree  2,00
19.30 - 20.30 uur
bodyshape
Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
keuken open en dagmenu
Zaterdag
14.00 - 17.00 uur
salon Leutje Lanteern
17.00 - 20.00 uur
keuken open en dagmenu
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers

Beste liefhebbers van verhalen
Op 19 juni (bijna de langste dag van het jaar) organiseren we weer een vertelcafé. Deze keer houden we het
in Gerda Onnes' tuin in ons dorp Kantens. Het wordt weer een gezellige avond, een avond waarop het lang duurt
voordat de zon ondergaat. Het is heerlijk om bij een kampvuur met een wijntje mee te gaan in verhalen, op
spannende avonturen naar verre oorden en kleine werelden dichtbij. Verhalen inspireren, laten je wegdromen,
wekken herinneringen op, verrijken, verwarmen en laten je fantasie leven. U kunt luisteren, maar u mag
natuurlijk zelf ook een verhaal vertellen (graag zelfs!).
Komt allen naar deze fantastische
zomeravond in Kantens:
Datum: vrijdag 19 juni
Aanvang: 20.00 uur
Entree:  5,00
Bij:

(incl. twee consumpties)

Gerda Onnes
Langestraat 5
9995PD Kantens
551526
06 31550391
vertelcafe@kantens.nl

I.v.m. het samenstellen van het
programma is het prettig als u ons
meldt, wanneer u zelf een verhaal
of gedicht wilt vertellen in de bovenzaal van het cultureel centrum
t Schienvat.
Bij slecht weer verhuizen wij naar
binnen.
_________________________________________

Albumversje 1950
Even als het murmelend beekje,
Zacht en kalm daar henen vliet,
Zo vloeit ook ons leven henen,
Steeds beveiligd van verdriet.
Maar wanneer een stormvan rampen,
Jubelend hun vrees verbiedt,
Vreest niet, maar blijf geloven,
God vergeet de zijnen niet.
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Foto van de maand
Annet Eveleens
______________________________________________________________________________________________

Nieuws van de boekcommissie
De boekcommissie is druk bezig met de voorbereidingen voor het tweede boek over Kantens, waarin de
inwoners zelf aan het woord komen. Hierbij kunnen we natuurlijk niet zonder u! Het is weer de bedoeling dat
alle inwoners van Kantens de ruimte krijgen om hun eigen verhaal te vertellen. Om ons hierbij op weg te helpen,
kunt u binnenkort meer informatie in uw brievenbus verwachten. Aan de hand hiervan kunt u uw eigen verhaal
schrijven. Mocht u moeite hebben uw verhaal zelf op papier te zetten, dan helpen de commissieleden in een
persoonlijk gesprek met u, samen uw verhaal te schrijven.
De boekcommissie wil vooral de
inwoners van het dorp zelf aan het
woord laten komen.
Er zal in het boek weer veel plaats
zijn voor foto’s van Kantens en haar
inwoners, die door de commissieleden zullen worden gemaakt.
Ook hierover ontvangt u informatie.
Via het Lougnijs zullen we u op de
hoogte houden van de vorderingen
en de stand van zaken.

Mocht u na het lezen van dit stukje
al bruisen van de goede ideeën,
vragen en/of opmerkingen, dan kunt
u terecht bij onze contactpersoon:

Henny Baron
Pastorieweg 38 Kantens
boekcommissie@kantens.nl

Activiteiten
3 mei
PEC Zwolle - FC Groningen
kantine geopend
vanaf 17.30 uur

Mededeling betreffende
onze
27 t/m 30 mei
!
Vervoers- en KleineKERMIS
Klusjesdienst
13 juni
toernooi
Ondanks het feit dat Charlotte Funken Stratenvoetbal
naar Middelstum
gaat verhuizen, blijft ze gewoon beschikbaar als coördinator voor deze beide
20 juni
diensten.
Seizoenafsluiting
/jeugddag
+
U kunt dus via de bekende telefoonnummers:
551084 of 06
14611173
aansluitend BBQ
hiervoor contact met haar blijven opnemen.
Het betreft de Vervoersdienst voor September
vervoer met een medische
deKlusjesjeugd
grondslag voor zowel jong als oud. EnSponsorloop
het betreft devoor
Kleine
dienst voor kleine klusjes in en rond het huis.
20

Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
551924
info@tlougnijs.nl
www.tlougnijs.nl
Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
NL25RABO 0342 2179 33
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost
22,50 per jaar (per 1-1-2014).
___________________________________________________
Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
434206
___________________________________
Redigeerwerk:
Paulien Ros - Rottum.
Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens
Drukwerk:
Drukkerij Sikkema - Warffum
______________________________________

Oud papier
woensdag 17 juni
vanaf 18.00 uur

T 06 - 24745610

