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Antje:
Woarom het dien
taan Trientje zukse rooie
toonnoagels?
Frekie:
Dat oom Joap der nait
op stoan gaait.

KAMPIOENUUUUUUUUUH!!!
KRC1 is kampioen 5e klasse reserve!
Waar niemand meer op had gerekend gebeurde op de valreep toch nog. Met één doelpunt
verschil met vv Meedhuizen is vv K.R.C. een terechte kampioen geworden! Wat een prachtig
seizoen. Het feest en de officiële huldiging van dit team vindt zaterdag 29 juni plaats. Iedereen
is hierbij van harte uitgenodigd om de heren in het zonnetje te zetten. De huldiging start om
plm. 19.00 uur.

BBQ en seizoenafsluiting
Zaterdag 15 juni was onze jaarlijks BBQ gepland en
tevens het afsluiten van een prachtig seizoen.
Er stond voor de kinderen een coole springkussen
klaar en er werd in de middag een onderlinge wedstrijd
gespeeld tussen KRC1 (de KAMPIOENUUH) en KRC2/
KRC35+. De eindstand werd 2 – 2; een prachtige stand

om de wedstrijd mee af te
fluiten, vond scheidsrechter
Martjo, en om richting de
douches te gaan. Voordat
de BBQ begon, werd er even
stilgestaan bij het afgelopen
seizoen. De verbouwing nadert
zijn eindfase en waarschijnlijk
kunnen we vanaf september
2019 gebruik maken van de
nieuwe kleedkamer.
Het is een prachtig seizoen
geweest, daar was iedereen
het wel over eens. Twee teams
zijn kampioen geworden: ST
Middelstum/KRC VR1 en KRC1.
KRC2 is geëindigd op een 8e
plek en het 35+ team op de 2e
plaats.
SJO KRC/ZEC JO17 3e plek
SJO KRC/ZEC JO15 4e plek
SJO KRC/ZEC JO13 2e plek
SJO KRC/ZEC JO11 helaas
onderaan geëindigd.

Lees verder op pagina 8
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Het lichte zomerluiden
wat roepen ze
het lichte zomerluiden
uit de torens in het weids
door zon gestoofde land
roepen zij om rust
en stilte na het werken
even tijd om te gaan kerken
in gewijde koelte van wat was
roepen zij de maaltijd te bereiden
voor de harde werkers op het land
de beesten om de schaduw op te zoeken
zich vol te drinken aan de waterkant
roepen zij je dromen
achterover liggen in het gras
zacht zoenen met het liefste meisje
dat na het zomerluiden alles even mag
Dichter onbekend

Wie helpt de voedselbank
aan verse groenten?
Voedselbank Het Hogeland in Winsum is op zoek naar kwekers
van groenten, die een deel van hun opbrengst willen afstaan.
Doorgaans is de instroom van verse groenten gedurende de
zomer redelijk voldoende te noemen, maar tegen de winter is de
instroom heel gering. Juist in deze periode moet de voedselbank
een deel van haar toch al geringe budget gebruiken om verse
groenten in te kopen.
Wekelijks wordt er ’s winters
een bedrag tussen € 200,00
en € 400,00 uitgegeven
om een verantwoord
voedselpakket aan haar
cliënten aan te kunnen bieden.
Daarom is Voedselbank Het
Hogeland in Winsum op zoek
(hobby-)kwekers die mee
willen helpen de instroom van
groenten op peil te houden.
Hierbij wordt gedacht aan
groenten die ook in wintertijd
geoogst kunnen worden. Te
denken valt aan bijvoorbeeld
boerenkool, spruitkool of prei.
Dit zijn namelijk groenten
die ook bij vorst nog op het
land kunnen blijven staan,
dus niet persé in koelruimten
moeten worden opgeslagen.
Voor de telers zijn dit redelijk
gemakkelijke producten, omdat
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zij al vrij snel een hoogte
hebben bereikt dat alle onkruid
is overwoekerd en er niet meer
geschoffeld behoeft te worden.
Heeft u nog een stukje tuin
over of wilt u gewoon een deel
van de groente-opbrengst
delen met de voedselbank?
Neem dan a.u.b. contact op
met Voedselbank Het Hogeland
in Winsum. Voedselbank Het
Hogeland komt graag bij u
langs om uw gedoneerde
groenten op te halen.
Voor contact M 06-53 58 98 18

1. Even voorstellen (naam,
adres, leeftijd):
Mijn naam is Marlon Moorlag
en ben 19 lentes jong. Ik
woon bij mijn ouders aan de
Molenweg 5 in Kantens
2. Wat doe je het liefst in je
vrije tijd?
Het liefst ga ik een potje
voetballen met wat vrienden,
maar ik hou ook erg van
helemaal niks doen.
3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Kaiserbroodjes met tomaat,
kaas en komkommer. Een
kopje thee erbij en als toetje
een gekookt ei.
4. Wat is je favoriete
kledingstuk?
Een trainingspak, omdat ik daar
het beste in kan voetballen.
5. Waar krijg je de meeste
energie van?
Van sporten en gezelligheid
met vrienden, maar ook van
slapen.
6. Naar welke radiozender(s)
luister je het liefst en waarom?
Joyradio, omdat ze daar leuke
muziek draaien en geen
domme praat hebben.
7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Old Town Road, omdat ik vrolijk
word van dit muziekje.

GRATIS af te halen:
Stekken van Sansevieria,
oftewel Vrouwentong. Raakt
weer helemaal in de mode.
Is duur in aanschaf. De
plant is heel goed voor het
binnenklimaat en zuivert de
lucht. Ook om in de slaapkamer
te zetten.
Zie: tuinenbalkon.nl
U moet ze wel zelf oppotten.
Willemien Giethoorn
Rottum
T 552838

8. Met welke BN-er zou je
wel eens willen dineren en
waarom?
Jackie Groenen, omdat ik dat
een monster voetbalster vind.
9. Wat zou je doen met € 1
miljoen?
Een mooi huisje kopen en een
auto. Als dat gelukt is zet ik
wat geld op de spaarrekening
voor later en de rest geef ik aan
goeie doelen.
10. Wat durf of doe je ECHT
niet?
Een spin opeten doe ik echt
niet. Dat is niet mijn ding.
11. Wat wil je altijd nog eens
doen (toekomstdroom/wens)?
Dat ik na mijn HBO-opleiding
nog voor de KCT (Korps
Commando Troepen) kan gaan
bij defensie.
12. Aan wie geef je de Pen
door?
Anko Baron

Uitvaartzorg van Stad tot Wad
E. K R E M E R

U I T V A A R T V E R Z O R G E R

aProfessionele, vakbekwame organisatie
aTrotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

Workshops

aJaarlijks gewaardeerd met een cijfer hoger dan 9

Zaterdag 29 juni organiseert
Laway Arts een tweetal
workshops. De eerste workshop
betreft Eigentijdse Dans en
wordt gehouden door Pierik
L’istelle. De tweede workshop
heeft Afrikaanse Zang als
thema en wordt gehouden
door Macebo Mavuso. De
workshops worden gehouden
in t Schienvat en beginnen om
15.00 uur. Rond 17.00 worden
de workshops afgesloten met
een gezamenlijke maaltijd.
De kosten hiervan zijn € 8,00.
Aanmelden voor één van de
workshops kan via
lawayarts@gmail.com.

aUitvaarten tegen eerlijke, lage prijzen
aOf, hoe en waar u verzekerd bent, maakt niet uit

Wij staan naast u.

Uitvaartzorg bij u in de buurt!
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl
0595 433363
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Lieve
dames,
In het vorige Lougnijs heb ik geschreven over klachten bij en tijdens
de overgang. Na je 50ste jaar gaan je hormonen anders werken.
Dan krimpen de spieren in het lichaam en komt er meer vetweefsel
in de buikholte. Door de veranderende stofwisseling verbrand
je minder energie en heb je een groter risico voor een te hoge
bloeddruk, osteoporose en verlaagd calcium-gehalte. Graag wil ik
nu advies geven hoe je klachten kunt voorkomen en je gezondheid
kunt verbeteren.

Uitvaartverzorging

BOERSEMA
voor de algehele
verzorging van

BEGRAFENIS
OF CREMATIE
Voor de begrafenis- en uitvaartvereniging Kantens, en de voormalige
verenigingen Usquert en Warffum
en verder in de gehele regio.

Telefoon:
(0595) 42 28 05 / 06 22 28 48 37

uitvaartverzorgingboersema@hotmail.com
dag en nacht bereikbaar!
Ook voor:
een ieder die is aangesloten bij een verzekering
een ieder die niet is aangesloten bij een
begrafenisvereniging of verzekering.

*
*

Stationsstraat 2
4

9988 RP USQUERT

Om je spiermassa weer goed
te laten groeien, kun je meer
eiwitten eten. Eiwitten zitten
o.a. in:
Vlees
Vis
Melkproducten (yoghurt,
kwark, karnemelk, kaas)
Eieren
Ham
Peulvruchten (linzen, erwten)
Soja
Heel belangrijk is ook om
veel te drinken. In deze
overgangsperiode krijg je niet
snel dorst. Het advies is om
toch ongeveer anderhalve
liter water of thee per dag te
drinken (koffie telt niet mee).
In het vorige nummer heb
ik ook geschreven over het
verzuren van het lichaam. De
volgende zuren hebben wij in
ons lichaam en vinden we in
ons voedsel:
Salpeterzuur/zwavelzuur/
urinezuur, worsten
Fosforzuur, cola
Azijnzuur, witte meel, suiker,
snoep
Zoutzuur, salami, zout
Acetylsalicylzuur, pijnstillers
Melkzuur bij stress en
overbelasting
Om je lichaam in balans te
houden en te ontzuren, is het
belangrijk om als basis de
volgende voedingsmiddelen te
eten:
Fruit
Groente
Tauge
Verse kruiden

Aardappelen
Noten/amandelen
Vruchten- en groentesap
Amandelmelk
Sojamelk
Voor je darmflora is het goed
om vezelrijk voedsel te eten,
zoals:
Volkorenbrood
Groente/fruit
Peulvruchten
Als je veel stress hebt,
verkrampen je spieren en door
deze druk raakt de lympeomloop verstopt en kan het
lichaam niet goed ontgiften.
Het is dan echt goed om te
relaxen (ontspannen therapie).
Wat kunnen we doen om de
stofwisseling te versnellen?
Voor dit proces in het lichaam
is het nodig om veel zuurstof te
krijgen door de doorbloeding
te activeren; dan kan o.a. door
mijn therapie! Want zuurstof
heb je nodig voor het herstel
van het lichaam en voor een
goede werking van de spieren,
organen en de cellen.
Nu weten jullie waarom het
belangrijk is om goede voeding
te eten.
Mijn advies is om in deze
moeilijke periode voor vrouwen
het lichaam te ontgiften door
lymfetherapie, wat resulteert in
een betere gezondheid!
Een vriendelijke groet van
Jarka

Transport Stichting Project
Oekraïne
Goed nieuws! De transporten die we organiseren krijgen een
vervolg. We gaan het alleen op een andere manier aanpakken.
Het plan is om regelmatig een zaterdagochtend van 09.00 – 12.00
uur bij de opslag-trailer aan de Klinkenborgerweg 1 in Kantens
aanwezig te zijn met twee mensen van de organisatie. Op deze
zaterdagen kunt u spullen inbrengen die bestemd zijn voor
Roemenië of Oekraïne.
Er kunnen dus geen spullen
meer bij mensen thuis gebracht
worden. Wij vragen van u om
wat u aan te bieden heeft, thuis
te bewaren tot één van deze
inbreng-zaterdagen. Indien
het om veel spullen gaat,
kunt u contact opnemen met
de stichting door een mail te
sturen naar projectoekraine@
live.nl .

Dan overleggen we hoe
bovenstaand eventueel op een
ander moment kan worden
georganiseerd.
De eerste inbreng-zaterdag
hebben we gepland op
zaterdag 29 juni, daarna volgen
31 augustus, 28 september en
30 november.
Team SPO

Atelierroute
Hoge Noorden
Vanaf 2 juni jl. kunt u als kunstliefhebber elke eerste zondag van
de maand een rondje maken langs de ateliers van Atelierroute
Hoge Noorden. Deze gaat o.a. ook door Rottum, Stitswerd en
Kantens en de ateliers zijn geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Er
wordt een grote verscheidenheid aan kunstenaars aangeboden!
De eerstvolgende Atelierroute is op zondag 7 juli.
De lijst met deelnemers is te vinden op: www.gerdaonnes.com .
Met dank aan:
Kim Haaxma - Rottum, Liesbeth Bunnik - Stitswerd, Helga en Rudy
Ephraim, John van de Rijdt en Gerda Onnes - Kantens.

Carrousel
Heur kiend
het is de carrousel
die lokt en lacht
en tiereliert
een roze roep
van wille en weelde
beloftes
veur wie t leven viert.

Dag kiend
doar is de carrousel
die deur dreeit
deur dreeit in de tied
ie zuukt oen stee
oen evenwicht
en ik, mien kiend,
ik stoa op zied.

Kom kiend
nou kan het
griep de leide
van t witte peerd
de beste stee
het mooiste tuug
’t is aaltied
het proberen weerd.

Gré Seidell-Broekhuizen
Uit: Van de Riest tot an de Punt

Pa:
Mien hoar wordt
oardeg dunner.
Frekie:
Dat vrouger golven waren,
is nou straand.
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Update van Coöperatie
EIK e.o. u.a.
Hierbij een verslag/overzicht van wat we nu doen en plannen/
projecten voor de toekomst.
We zijn met allerlei zaken bezig en bij verschillende duurzame
projecten betrokken. Vooral het groot, professioneel opgezette
Waddenfonds-project vraagt veel tijd en deskundigheid, omdat
we mede inhoudelijk en financieel verantwoordelijk zijn voor het
verloop van het resultaat.
Overzicht projecten EIK:
1. Een nieuw groot project waar
we nu als EIK bij betrokken zijn,
is het opzetten en realiseren
van opslag van elektrische
energie met als doel om de
balans in het locale netwerk
te verbeteren. Bijvoorbeeld
door het gebruik van accu’s
en inzetten van deelauto’s
en scooters. Dit project
is in samenwerking met
verschillende partners: GreK,
HanzeHogeschool, Tocht om
de Noord, HEC (Hogelandster
Energie Coöperatie), Energie
Coöperatie Schiermonnikoog
en wordt financieel gesteund
door het Waddenfonds.
Andere projecten die al lopen:
2. Gezamenlijk dak Lenstra:
Het terugvragen van de
energieheffing Postcoderoos
loopt niet bij alle leden
gemakkelijk. Vandebron heeft
aangegeven hier niet aan mee
te werken. (3 leden). Wij zijn het
hier niet mee eens en hebben
een brief verstuurd met onze
visie en met het verzoek om
de energieheffing alsnog te
vereffenen met onze leden.
3. Op het zonnedak
in samenwerking met
akkerbouwbedrijf aan de
Doodstilsterweg, Rottum
leveren de 756 panelen nu
duurzame energie.
4. Zonnedak aan de
Stitswerderweg, Stitswerd is
nog in voorbereiding. Het is
nog niet helemaal duidelijk of
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de panelen nog op de huidige
installatie kunnen. SDE-project.
5. Zonnedak/duurzame energie
in Stitswerd. Naar aanleiding
van de informatieavond door
EIK tijdens de dorpsavond,
worden door enkele inwoners
uit Stitswerd - in samenwerking
met EIK - de mogelijkheden
onderzocht voor een
gezamenlijk zonnedak.
6. Kantens. Onderzoek
en voorbereiding voor
een combinatie van een
windmolen en zonnepanelen.
Postcoderoos-project.
7. Warffum. Onderzoek naar
de mogelijkheid/haalbaarheid
van een SDE-aanvraag voor
600 panelen bij een agrariër bij
Usquert.
8. Vuilstort Usquert. Hier ligt
de mogelijkheid om lokaal/
regionaal een rol te spelen, in
samenwerking met gemeente
Het Hogeland.		
9. EIK is ook betrokken bij een
maandelijks overleg tussen de
gemeente Het Hogeland en
de 24 verschillende energieinitiatieven in de gemeente.
Het bestuur

Wij zijn Robin Weijenberg en Boukje Miske en sinds 1
januari jl. werkzaam bij In ’t Veen optiek in Uithuizen.
Robin Weijenberg is geboren in Uithuizermeeden en leerde
Boukje Miske uit Kantens kennen via de middelbare school
in Uithuizen. Na de middelbare school werd door Robin
meteen de keus voor de Optiek-opleiding in Zwolle gemaakt.
Boukje is via de havo in Warffum aan de Hanze Hogeschool in
Groningen gaan studeren voor Commerciële Economie. Toch
zijn wij samen in de Optiek beland, waarin wij samen met
onze collega’s de beste kijkoplossingen kunnen bieden.
Brillen, zonnebrillen,
lenzen, staar, droge ogen,
hoge oogdruk en andere
oogproblematiek is waar wij
dagelijks mee bezig zijn. Het
werk als gediplomeerd opticien
is erg veelzijdig en voor het
gemak (door ons) opgedeeld in
drie delen.
1. het verlenen van oogzorg,
2. het geven van advies bij een
kijkoplossing en
3. het maken/repareren van
brillen.
Oogzorg wordt steeds
meer een gewoonte in de
optiekwinkel. Oogzorg gaat
verder dan het uitvoeren van
een oogmeting. Tijdens een
oogmeting wordt er gekeken
naar het zicht en de sterkte
van de klant. Bij veranderingen
in sterkte wordt dit aangepast
in de bril en wordt het zicht
verbeterd. Echter komt het ook
voor dat het zicht met een bril
niet meer verbeterd kan wordt.
Als het zicht niet meer te
verbeteren is met een bril dan
wordt er verwezen naar een
Optometrist of een oogarts.
Een optometrist doet extra
onderzoek en geeft advies
bij de meest voorkomende
oogaandoeningen. Denk hierbij
aan: droge ogen, staar, flitsen
en floaters, macula degeneratie
en een te hoge oogdruk.
Robin is optometrist en voert
waar nodig extra onderzoek
uit. Wanneer de optometrist

Frekie gaait
op schoulkamp.
Moeke:
Hest zaip en handdouken
bie die?
Frekie:
Woarveur dat?
Ik goa toch
op vekaanzie.

denkt dat een oogarts een
behandeling moet opstarten,
wordt er verwezen naar het
ziekenhuis. Wanneer er geen
behandeling nodig is of er zijn
geen aanwijzingen om door te
verwijzen, zal de optometrist
gepast advies geven. Door
de tussenkomst van een
optometrist ná een verwijzing
van de opticien, worden de
wachttijden bij de oogarts zo
laag mogelijk gehouden.
Na het uitvoeren van
een oogmeting wordt
er samen gekozen voor
een juiste kijkoplossing
en geeft de opticien een
passend advies over de
glaskeuzen. Hierbij kunt u
denken aan: enkelvoudige
glazen, multifocale glazen
en misschien kent u ze nog
de bifocale glazen met een
zichtbaar half maandje onder
in het glas. Voor het glasadvies
wordt er een modieuze bril
uitgezocht passend bij de klant.
De bril bestaat tegenwoordig
uit verschillende materialen,
vormen en kleuren. Na
het maken van de juiste
montuurkeuze wordt er met
de nieuwste apparatuur een
foto gemaakt waardoor er
verschillende parameters
gemeten kunnen worden. Dit
om de bril zo optimaal mogelijk
te kunnen maken voor iedere
unieke klant.
Als de bril is uitgezocht worden
de glazen besteld en is het
wachten tot de bestelling
bij ons binnen komt. Bij
binnenkomst van de glazen
worden ze gecontroleerd op
de juiste sterktes, kleur en
coating. Hierna worden - vaak
door Boukje - de glazen in het
uitgezochte montuur geslepen.
Hier komt het echte opticienvak
naar voren. De glazen
worden soms handmatig,
maar meestal machinaal, in
de juiste glasvorm geslepen.

Hierna worden de glazen op
de juiste manier gemonteerd
en uiteraard nogmaals
gecontroleerd. Dan wordt
de klant gebeld en de bril
afgeleverd. Wanneer de bril
tijdens het dragen door de
hond, uw partner, sport, (klein)
kinderen etc., uit model raakt,
of zelfs stuk gaat, dan staan
wij voor u klaar om deze bril te
repareren of weer in het juiste
model te zetten.

Het uitvoeren van de
verschillende werkzaamheden
maakt ons vak het leukst. De
dagen vliegen voorbij en de
contacten in de winkel blijven
ons bij. Wij geven u graag de
tijd en aandacht die nodig is.
Kom gerust een keer langs. De
koffie staat klaar!
Groeten van Robin en Boukje
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Team-uitje JO13
vv K.R.C. en vv Z.E.C. vormen met ingang van het voetbalseizoen
2015/2016 een Samenwerkende Jeugd Opleiding (SJO). De
jeugdafdelingen van beide verenigingen zijn samengevoegd
en hierdoor is er een nieuwe jeugdvoetbalafdeling in de regio
Kantens – Zandeweer en omgeving ontstaan.

Vervolg van pagina 1

BBQ en seizoenafsluiting
Nadat de scheidsrechters werden bedankt voor hun inzet, c het
buffet geopend en konden de hongerige magen gevuld worden.
De BBQ was zoals gewoonlijk weer perfect geregeld door Reinder
en verzorgd door Slagerij Zuidhof uit Bedum.
We wensen iedereen een prachtige zomer toe en tot ziens in het
nieuwe seizoen 2019/2020.
Het bestuur vv K.R.C.

SJO KRC/ZEC – JO13
Wij hebben het voetbalseizoen
2018/2019 goed afgesloten met
de jeugd onder 13 jaar. Hierin
zitten spelers uit Kantens en
Zandeweer en zowel meisjes
als jongens in de leeftijd van
10 t/m 12 jaar. Dit was het 2de
volledige seizoen met deze
groep.
In de voorjaarscompetitie zijn
we als 2de geëindigd, met de
laatste wedstrijd als de beste
wedstrijd van het seizoen. Je
kunt dus wel spreken van een
stijgende lijn en iedereen is
beter gaan voetballen.
Het seizoen is nu afgelopen
en we hebben van een gulle
gever uit Kantens een ‘uitje’
cadeau gekregen voor ieder
jeugdteam uit de SJO KRC/
ZEC. We zijn met onze groep
op zaterdag 15 juni naar Pitch
& Put bij Kardinge Groningen
geweest en hebben daar
Voetgolf gespeeld. Daarvoor
werden we in vier groepen
verdeeld. Vervolgens gingen
we van start en elke groep
startte op een andere hole.
Er waren in totaal 12 holes. Je
moest ervoor zorgen om in
zo weinig mogelijk beurten de
voetbal in de hole te krijgen.
En ik speek uit ervaring, dit

viel nog niet mee! Sommige
holes eindigen op een heuvel
en als je te hard schoot, lag
de bal aan de andere kant
van de heuvel en kon je het
weer opnieuw proberen.
Soms lag de hole achter een
stel bomen en moest je erom
heen schieten. Ondanks de
lichte regen hebben we een
leuke ochtend gehad en ons
mooie voetbalseizoen goed
afgesloten.
Zoals iedere voetbalclub zijn we
altijd op zoek naar leden. Lijkt
het je leuk om te voetballen,
kijk dan eens op onze website
www.sjokrczec.nl of mail naar
kantensrobbencombinatie@
gmail.com.
De coach van JO13

Voedselbank Het Hogeland
Graag wil ik gebruik maken van t Lougnijs om jullie te
informeren over de Voedselbank in Winsum. Maandelijks
worden er bij ons aan de Usquerderweg 11 te Kantens
middelen opgehaald die bruikbaar zijn voor de cliënten van de
Voedselbank. De inzameling gebeurt op vraag via het kerkblad
van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt aan de Pastorieweg.
Nu telt het dorp meer inwoners
dan de leden van deze kerk.
Als je ook wilt geven aan de
Voedselbank, dan kan dat bij
ons gebracht worden.
Op de site van de Voedselbank
Hogeland staan de middelen

8

die gebruikt kunnen worden,
maar ik kan wel zeggen dat het
houdbare middelen moeten
zijn.
Greet Doornbos
T 551233
www.voedselbankhethogeland.nl

Van der Steen
met zijn derde been
Vorige maand had ik het in mijn column over de voordracht Van
der Steen met zijn derde been. Ik vroeg of er lezers waren die de
woorden kenden. Marijke de Boer bezorgde me de tekst. Zij had
even gegoogeld.
Het was een klassieker onder de Brabantse feestliederen en
behalve een lied is het ook een voordracht, ook wel onder
de naam ‘Driebeen’. De bedoeling is dat degene die het lied
voordraagt een broek aanheeft met drie pijpen. In de middelste
pijp steek je een bezemsteel met een schoen eraan, dit been moet
er zo natuurlijk mogelijk uitzien. Bij het zingen van het refrein
beweeg je je eigen benen en met een hand wordt het derde been
bewogen. Het moet er echt uitzien of je drie benen hebt.

20 jaar Kaanster Vlinthippers
- Tevens oproep De Kaanster Vlinthippers (gemengd koor uit Kantens) bestaan dit
jaar precies 20 jaar. Dat is al veel langer dan ze hadden gedacht
bij de oprichting in 1999. Het was een project om het millennium
te vieren om precies twaalf uur. Een groot aantal deelnemers
was van de partij. De koorleden waren zo enthousiast dat ze wel
verder wilden. Dat resulteerde in een bestaan van 20 jaar.
Na deze 20 jaar is het koor aardig uitgedund door verhuizing,
door overlijden, ziekte en ook omdat er bijna geen aanwas meer
is. Toch willen we graag een waardig 4e lustrum vieren.
Daarom, bij deze, een oproep
aan alle oud-leden, maar ook
aan nieuwe, geïnteresseerde
zangers, zangeressen en
muzikanten:
Kom zingen bij het
Projectkoor!
Precies zoals het 20 jaar
geleden is begonnen. Samen
zingen op woensdagmiddag
en daar samen veel plezier aan
beleven. We zingen nummers
als Sweet Caroline, Bad moon
rising, De Roos van Wia Buze
en natuurlijk ook Ede Staal.
Wat wil je nog meer dan
als projectkoor gezellige en

Verras uw gasten na de
barbecue eens met een
karamelpudding met slagroom!
De pudding is een dag van te
voren te maken.
Benodigdheden:
8 eetlepels kristalsuiker
½ dl water
½ l melk
3 eetlepels custardpoeder
1 beker kant-en-klare slagroom
Verwarm de suiker in een
stevige pan of koekenpan.
Lepel de nog ongesmolten

En dan volgden er nog acht coupletten.

fijne repetities hebben en
doelgericht naar een optreden
werken wat al op 15 november
is!?
Natuurlijk is er een stiekeme
hoop dat het daarna niet
afgelopen is. Maar het eerste
doel is om een waardig concert
te geven in samenwerking met
het Volks Onderwijs Koor uit
Roodeschool en de MillRose
jazzband uit Winschoten.
Voor meer informatie,
M 06-10 15 91 08 (Jan Lambers)
of T 431749 (Hanny de Vries)

Karamelpudding
voor 4 personen

Refrein:
Ik ben Van der Steen
Videldie, viedelda met m’n derde been
En waar ik ga of waar ik sta
Een ieder kijkt me achterna
Ik ben Van der Steen
Videldie, videlda met m’n derde been.

suiker steeds over de
gesmolten suiker, tot de kleur
roestbruin is (pas op, het gaat
heel snel).
Voeg ½ dl water toe en
vervolgens 4 dl melk. Laat de
karamel al roerend oplossen.
Meng de overgebleven melk
met de custardpoeder en giet
dit in de karamelmelk en roer
tot de vla bindt. Schenk de vla
in een mooie puddingvorm of
een ronde schaal en laat hem
afkoelen.
Stort de pudding de volgende
dag op een plat bord en
serveer er slagroom bij.

Nieuws vanuit het
Kantster Jeugdhonk
Nog even en dan is het vakantie; hebben jullie daar ook
zo’n zin in??
Wij wel en daarom organiseert het Kantster Jeugdhonk op
zaterdag 6 juli as. een waterspektakel voor de kinderen uit
Kantens e.o. Van 14.00 tot 17.00 uur zijn alle kinderen en hun
ouders welkom. Voor de jongere kinderen is er een 17 meter
lange stormbaan en voor de oudere kinderen is er een van 34
meter!
We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen.
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Dames vv Middelstum/K.R.C.

onverwachts kampioen!
Zaterdag 29 mei jl. zullen vele leden en supporters van vv
Middelstum/K.R.C.-dames 1 niet snel vergeten! De dames
werden om 17.00 uur onverwachts kampioen!
De drie weken ervoor werd er
een spannende race gestreden
tussen Groen Geel 5, Bedum
3 en vv Middelstum/K.R.C. 1.
Eerst moest er uit tegen Groen
Geel 5 gewonnen worden om
kampioen te worden. De wedstrijd eindigde echter in een 3-3
gelijkspel. Het kampioenschap
lag daarmee niet meer in eigen
handen.
Bedum 3 won de week erop
thuis van Groen Geel 5. Dus het
kon nog alle kanten op. Bedum
3 hoefde daarna maar één
keer te verliezen en/of gelijk
te spelen en het kampioenschap was voor ons binnen. vv
Middelstum/K.R.C. 1 moest dan
wel de laatste twee wedstrijden
winnen. En dat gebeurde! Want
die bewuste zaterdag won vv
Middelstum/K.R.C. 1 met 3-1
van Gerkesklooster. Tevens namen Nienke Schuiling en trainer Robert Vriezema afscheid
na afloop van de wedstrijd.
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Bij terugkomst uit Friesland
verzamelden alle speelsters,
staf en sponsors zich in de kantine van vv Middelstum. Bedum
3 speelde om 15.15 uur uit
tegen Groen Geel 4. In de rust
was het daar 1-0 voor Groen
Geel 4. Dat was positief voor vv
Middelstum/K.R.C..
Om 17.00 uur kwam het
verlossende woord: 1-1 was
de uitslag! Het kampioenschap
was binnen! Groot feest op
het terras van vv Middelstum.
Voorzitter Meindert Schollema
feliciteerde de dames tijdens
de speech. Het was nog lang
feest in Middelstum dat ‘s
avonds werd voortgezet in
Kantens.
Nadat er al een grote groep
meiden met het stratenvoetbal hadden meegedaan, werd
op zaterdag 8 juni het officiële kampioenfeest gevierd.
Reinder Blaauwwiekel feliciteerde de dames en vereerde
het kampioenenelftal met een

medaille ter herinnering. Er
werd gegeten in de kantine
van vv K.R.C. en hierna werden
de champagnekurken van de
fles geschoten. Na een klein
gezellig feestje, werd het feest
in de kantine van de sporthal
van Middelstum voortgezet.
Met medewerking van de DJ
Thomas Visser, DJ Sieme Gerrijts en niemand minder dan DJ
Roy Keuter! Het feest ging door
tot in de late uurtjes. De dames
en staf kijken dan ook terug op
een goed en geslaagd seizoen.

hartelijk bedanken voor de
steun in het afgelopen seizoen
en hopen hen allemaal weer
terug te zien in het seizoen
2019-2020!

Frekie:
Is t ien t Fraans
la coeur of le coeur?
Pa:
Likeur

De dames en de staf willen de
sponsors en alle supporters
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Na een, deels, zonnige meivakantie zijn we begonnen aan het
laatste blok richting de zomervakantie. Voor ons (het team)
betekent dat veel overleg met elkaar; hoe gaan we de groepen
volgend schooljaar verdelen, wat worden de speerpunten
voor schooljaar 2019-2020, hoe gaan we digitale geletterdheid
invoegen in het aanbod van school en wat gaan we doen met
cultuureducatie (om maar een paar onderwerpen te noemen).
En dat laatste, cultuureducatie, leek me interessant om met u te
delen.
Cultuureducatie is een mooi
woord voor een breed scala
aan onderwerpen. Onder
cultuureducatie horen in ieder
geval de kunsten, cultureel
erfgoed en media.
Bij kunsten moet u denken
aan muziek, dans, theater,
beeldende kunst, architectuur,
film en fotografie, literatuur.
Cultureel erfgoed betreft
natuurlijk materiële zaken,
zoals monumenten,
archeologie, museale collecties
en archieven, maar ook
immaterieel erfgoed, zoals
verhalen en overleveringen.
Met de media worden met
name de massamedia (kranten,
televisie, nieuwe media zoals
internet) bedoeld.
Net als voor bijvoorbeeld
rekenen, lezen en spelling,
zijn er voor cultuureducatie
ook zogenaamde kerndoelen
opgesteld, waar we als school
aan moeten voldoen. Voor
cultuureducatie zijn dat de
volgende drie:
De leerlingen leren beelden,
muziek, taal, spel en beweging
te gebruiken om er gevoelens
en ervaringen mee uit te
drukken en om ermee te
communiceren;
De leerlingen leren op eigen
werk en dat van anderen te
reflecteren;
De leerlingen verwerven

Pa:
Doe en moeke goan
mörn op vekaanzie.
Frekie: En doe din?
Pa: Ik blief thoes.
Frekie: Wanneer begunt
dien vekaanzie din?
Pa: Mörn.
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enige kennis over en krijgen
waardering voor aspecten van
cultureel erfgoed.

Wat doen we hier nu mee op
de Klinkenborg? Ik zal u een
paar voorbeelden geven. Ten
eerste maken we gebruik
van allerlei programma’s
die door deskundigen
worden ontwikkeld. Zo gaan
onze leerlingen (met hun
groep) ieder jaar naar een
theatervoorstelling in het
kader van het programma
Theatertaart. Zeer wisselende
voorstellingen die de fantasie
van de kinderen prikkelen of
hen uitdagen na te denken
over hedendaagse kwesties.
Ook kiezen we voor elke groep
jaarlijks een activiteit uit het
aanbod van de Erfgoedbus.
Zo is groep 3, 4 en 5 dit jaar
op excursie geweest naar de
Fraeylemaborg in Slochteren.
Hier kropen ze in de huid van
Anna, een adellijk meisje, en
Klaas, de zoon van de tuinman.
Door allerlei opdrachten uit te
voeren hebben de kinderen
een goed beeld gekregen van
het leven op de borg rond 1880
en hoe dat verschilt met het
leven in de huidige tijd. Groep
1 en 2 is op bezoek geweest
in het Groninger Museum,

waar ze hebben geleerd om
schilderijen te bekijken (de
Ploeg) en ook zelf te schilderen.
Groep 6, 7 en 8 wacht nog
op een bevestiging van hun
excursie naar vestingdorp
Bourtange.
Ook hebben we eerder dit
schooljaar een projectweek
gehad rond het thema
Media(wijsheid), waar
de leerlingen onder
deskundige begeleiding
met de mogelijkheden van
fotografie hebben kunnen
experimenteren.
Het literatuuraanbod wordt
gewaarborgd via onze
deelname aan Bibliotheek op
School (projecten als Scoor een
boek, bibliotheekbezoek voor
de onder- en middenbouw,
voorleeskampioenschappen,
voorleesontbijt etc.) en
natuurlijk door veel tijd en
aandacht te geven aan het
lezen van boeken op school.
We zijn trots op onze mooie
collectie lees- en informatieve
boeken.
Tegen de tijd dat u dit leest,
zitten we midden in de
projectweek met als thema:
Kantens en omstreken.
Aanknopingspunten te over
om in de cultuur en historie
van Kantens te duiken.
Ongetwijfeld zullen we
aandacht besteden aan de
ontstaansgeschiedenis van het
Hoogeland in het algemeen
en Kantens in het bijzonder,
zal de molen worden bezocht,
de kerk worden bekeken en
geschilderd en wordt er ruimte
gegeven voor het Gronings en
Groningse verhalen.
Bovenstaand zijn slechts
voorbeelden van culturele
educatieve activiteiten.
We proberen ook om
cultuureducatie mee te
nemen in andere vakken
zoals wereldoriëntatie (wat
we vroeger aardrijkskunde,

Frekie:
Mag k n klokje bier?
Pa:
Nee, van bier wor je dom.
Frekie:
Dut niks, ik heb toch
vekaanzie

geschiedenis en biologie
noemden). Kinderen kunnen
bijvoorbeeld een filmpje
maken over iets wat ze geleerd
hebben.
Maar bovenal vinden we
het heel belangrijk dat onze
leerlingen leren zich uit te
drukken door te tekenen,
schilderen of boetseren, dat
ze leren hoe leuk het is (of kan
zijn) om te bewegen op muziek
of te zingen. Daarom - én
omdat er zoveel meer is in de
wereld dan taal en rekenen proberen we cultuureducatie
een (belangrijke) plek te geven
op de Klinkenborg.
We wensen u alvast een fijne
zomervakantie!
Anne Praktiek,
mede namens het team van OBS
Klinkenborg

Nieuwe
donateurs
Speelweek
Hartelijk dank namens de
Stichting Speelweek Kantens;
er zijn zoveel nieuwe donateurs
bij!
We zullen het bedrag van
€ 5,00 in de maanden juli/
augustus eenmalig van uw
rekening laten afschrijven.
Vriendelijk groet,
het team van de Speelweek
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Column

Gele lissen
Wie stoan in onnerwaal van sloot.
Ons bozzen binn al braid en groot.

Cakewalk
Ons radio gaf ienainen de geest en din is t toch slim stil ien
koamer. Der mos mor n cassette ien om n beetje lewaai om ons
tou te kriegen. Ienainen zee k: ”Dat is Riddering zien draaiörgel.”
t Was nog woar ook. Hou wie der aan kwamen, aigen opnoame,
denk k.

k Ben nait muzikoal, mor dat
örgel zel mie aaltied bieblieven.
t Zel tussen 1945 en 1950 west
weden dat Cakewalk veur
ainmoal noast mien olderliek
hoes aan Pastorieweg 25 stoan
het. k Kon t oetreken omdat
mien zuster vertelde dat, toun
ze n luk wichtje was, pa mit
heur op aarm deur ‘cakewaals’
hèn ging.
Hou kon dat din, zellen ie
denken, dat e op Achteromweg
ston, doar was ja gain loop.
Kermis ston op drij steeën ien
dij joaren en nait zo as nou op
ain ploats.
Bie Garage Holst op houk
ston draaimeulen en din ging
t aan linker kaant van weg
wieder mit koukhakken, Kop
van Jut, schaittent, slikkroam,
sums n tentje mit van dij
magneetgrieperkes en vanzulf
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n euliekoukkroam. Achter
deurrid van Café Sipkens was
nog n stukje grond en doar
ston luchtschommel. As grode
jonges ien de bootjes zaten,
ging t aal hoger, sums sikkom
over de kop. Over Grootstroat
laipen wie noar t schoulplaain,
woar nou t Schienvat staait.
Doar ston zweefmeulen van
femilie Meier oet Wìnzum.
Heur woonwoagen ston ien
Kerkstroat. Schoulkiender
vonden t n haile belevenis as
zweefmeulen opbaauwd wer.
Café Haarms bie daip haar ter
ook goud mit as ter kermis was.
Mor der was nog meer. Op
t plaaintje bie widde villa
aan Braaidewegstroat stond
Cakewalk van Riddering.
Houveul joar of e doar stoan
het, wait k nait, mor ainmoal
kon e nait bie villa terecht en

Zai hou wie ons hier weerden
Mit bloaren, slaank as sweerden
mos e mor noar Pastorieweg.
Noast mien olderliek hoes was
n lap laand woar lu oet dörp
toentjes haren. t Hoes van
Jur Koster was der nog nait.
Vrijgemoakte kerk was ien 1958
kloar, pasterij ien 1949 volgens
t bouk van Geert de Boer en
zo kwam Riddering noast ons
te stoan. Heur woonwoagen
ston bie ons op voart en
stroom kregen ze bie ons tou
hoes oet. Doarom moggen
wie vergees ien ‘cakewaals’.
Ik zel der wel voak gebruuk
van moakt hemmen, din mien
bruiers en zusters waren nog
te klain of waren nog nait
geboren. Vanoet koamer
keken wie zo ien ‘cakewaals’.
k Heb t loater aaltied n mooie
kermisattractie vonden, ik kon
dou ook mor aal oefen ja! Eerst
dij hinneweergoande gaankjes
mit dikke kopern staangen
woar ie joe aan vaast hollen
konden. Din bie rolbaand
omhoog runnen, boven eefkes
over haile boudel hèn kieken,
mor dat mog nait te laank
van Riddering, din der mos
verdaind worden. Hupsakee,
joe laiten joe deel valen op
n rolbaand noar ondern tou,
nog eefkes holderdebolder
en din ving n jongkerel
joe op. En aaltied mor dat
draaiörgelmesiek der bie dat
wie ien koamer heuren konden
van smirregs tot soavends loat.
Ie snappen nou zeker wel
woarom k t örgel van Riddering
op cassette herkennen kon!
Anje van der Hoek-Linstra

Aas staail en liek omhoog:
Ons bluien is ’n lust veur ’t oog.
Gele kelken aaltemoal,
Mit open haarten op heur stoal.
Gainaine gait vebie aan onze
tooi.
Gain dei ons nait bekikt,
En even wikt:
‘Wat bin ie mooi.’
D.S. Hovinga
Oet: Bloaren aan de levensboom

KIKI
Op 26 mei is Kiki overleden.
Het was haar wens om een
uitvaart in kleine kring te
houden.
Het deed ons echter heel
goed, dat dorpsbewoners
Kiki uitgeleide hebben
gedaan onder het luiden
van de kerkklok tijdens haar
laatste vertrek uit Stitswerd.
Hartelijk dank voor uw
medeleven via kaarten,
bloemen, aanwezigheid en
hulp.
Kiki heeft mede door uw
betrokkenheid met heel
veel plezier in Stitswerd
gewoond.
Fam. Schriever

Uitvaartvereniging Kantens e.o.
De uitvaartvereniging Kantens e.o. bestaat sinds 1907. De
vereniging verzorgt de uitvaart van haar leden. Binnen de
grenzen van Kantens, Rottum en Stitswerd wordt bij een uitvaart
de voorganger, zes dragers en een rouwauto beschikbaar
gesteld. Indien men torengeld betaalt, kan de klok worden geluid
tijdens de uitvaart.
Voor het begraven van leden
op een begraafplaats buiten
Kantens, Rottum of Stitswerd
geldt een door het bestuur vast
te stellen tarief.
Leden die buiten het gebied van
Kantens, Rottum of Stitswerd
zijn gaan wonen en lid gebleven
zijn van de vereniging, betalen
zelf de vervoerskosten naar de
ingang van de begraafplaats in
Kantens, Rottum of Stitswerd.
Bij een crematie in Groningen
of Appingedam, waarbij
gebruik wordt gemaakt van
één of meerdere diensten
van de vereniging, stelt de
vereniging een vergoeding
beschikbaar waarop de kosten
van de uitgevoerde diensten in
mindering worden gebracht.
Bij een uitvaart elders in het
land stelt de vereniging een
vergoeding beschikbaar.
Lidmaatschap
Personen kunnen lid worden
van de vereniging als zij in
Kantens, Rottum of Stitswerd
wonen en mits zij niet ouder
zijn dan 44 jaar. Kinderen, kleinen pleegkinderen van 18 jaar
en ouder dienen als zelfstandig
te worden aangemeld. Schrijft
men na het bereiken van de
18-jarige leeftijd in, dan geldt er
een wachttijd van 10 weken.
Het lidmaatschapsjaar loopt
van 1 januari tot 31 december.
De contributie moet jaarlijks
in september worden voldaan.
De contributie kan jaarlijks op
de Algemene ledenvergadering

worden herzien. Op dit moment
bedraagt de contributie:
€ 20,00 per gezin per jaar
€ 10,00 per alleenstaande per
jaar
Beëindiging lidmaatschap
Indien een lid zijn/haar
lidmaatschap wil beëindigen
dient dit tenminste één
maand vóór aanvang
van het eerstvolgende
dienstjaar schriftelijk bij de
penningmeester te worden
gemeld.
Bij het niet tijdig voldoen
van de contributie binnen
14 dagen na aanbieding, kan
het lidmaatschap worden
beëindigd door het bestuur.
Het lidmaatschap eindigt
automatisch bij overlijden.
Wat te doen bij overlijden
Het aanvragen van een
begrafenis/crematie dient te
geschieden bij de voorganger
van de vereniging of een
uitvaartverzorger naar keuze.
Bijvoorbeeld:
Uitvaartverzorger Boersema
Stationsstraat 2
9988 RP Usquert
T 422805
Voor meer informatie of
aanmelden als lid kunt u
contact opnemen met:
Mw. G.S Omta-Arkema
Molenweg 8
9995 PR Kantens
T 552623
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Mijn naam is Harry Zuur, geboren op 29 juli 1962 te Groningen,
4e zoon van Fop (landarbeider) en Grietje (huisvrouw) Zuur.
Ik ben opgegroeid aan de Langestraat; eerst op nummer 31,
later (moet op mijn 8e jaar geweest zijn) verhuisd naar nummer
27; het huis van timmerman Werkman. Hobby’s: techniek in alle
facetten, zingen en tafeltennis.
De woning aan de Langestraat
31, en daarvoor al nummer
29, zijn gesloopt door mijn
vader. Dit allemaal t.b.v. de
kippenfokkerij die mijn vader
had, waar de buren niet altijd
blij mee waren.
De Langestraat was vroeger
de winkelstraat van Kantens
met twee kledingwinkels,
kruidenier, groenteboer,
bakker, visboer, ook twee
smeden, timmerbedrijf, kolen/
petroleumhandel, kappers en
ook cafés/kroegen ontbraken
niet. Alleen de bakker is nog
lang overgebleven.
Thuis hadden we best veel
ruimte waar wij naar hartelust
konden en mochten knutselen
en spelen. Later is er ook veel
gesleuteld aan brommers
(opvoeren) en auto’s, zelfs
aan vrachtauto’s. Toen ik op
de lagere school zat, speelde
ik vaak met Klazien Willems
die bij ons aan het Kerkpad
woonde. Daar keek ik tv, want
die hadden wij niet. Mijn
oudste broer had zowaar een
discotheek in elkaar gebouwd
met allerlei elektronische
snufjes. Zo heb ik in mijn jonge
jaren al leren solderen. Eerst
bij ons thuis een discotheek

en later in Salem. Muziek was
een belangrijk deel in ons
gezin, soms tot wanhoop van
ouders en buren (kin’t ook
wat zachter!). Ook hadden wij
konijnen, hamsters, cavia’s,
poezen en vogels, waaronder
een tortelduif. Dus altijd veel
‘reuring’.

Tijdens mijn jeugd heb ik ook
veel tijd doorgebracht op
de boerderij van Menco en
Janny Holtman, zoals spelen
en werken samen met hun
kinderen. Een groot gezin
waar ook altijd iets te doen
was. Waar de kinderen hun
steentjes aan bij moesten
dragen, maar waar ook
tijd werd gevonden voor
een potje blokje-voetbal.
Bij Menco mochten we
veel, zoals sleutelen aan
brommers en auto’s, maar
ook aan trekkers én ook
daarop rijden (het laatste
was het allerbelangrijkste
natuurlijk). Menco leerde mij
ook verschillende dingen over
elektra en andere technische
dingen, zoals melken,
metselen, timmeren, enz.
Tijdens mijn lagere schooltijd
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heb ik veel verschillende
meesters en juffen gezien,
en ben daardoor vaak blijven
zitten. Daar werd ik ook niet
gelukkig van. Na de 5e klas
ben ik daarom naar de LTS in
Uithuizen gegaan, na een tip
van meester Kuipers van de
Openbare School. Een gouden
greep bleek later. De eerste
klas LTS heb ik eerst op ITOniveau gedaan en daarna op
het normale niveau. De 3e
en 4e klas heb ik op C-niveau
afgerond (MAVO niveau),
waarna ik kon doorstromen
naar de MTS.
Na de LTS in Uithuizen ben
ik naar de ATS in Apeldoorn
gegaan, destijds de enige
auto-vakschool van Nederland.
‘Enige’ wat betreft de
technische kant van het autovak. Tijdens het stagejaar heb
ik bij verschillende soorten
bedrijven gewerkt: de Lada
importeur Gremi, van der Dong
Nissan dealer in Haren en
landbouwmechanisatiebedrijf
De Kam te Rottum. In 1983
ben ik geslaagd aan de ATS te
Apeldoorn.
Na mijn stage heb ik nog drie
jaar bij De Kam gewerkt. In
die jaren ben ik samen gaan
wonen met mijn Ina in ’t Zandt.
Na de landbouwmechanisatie
ben ik in de bedrijfsauto’s
gegaan bij de firma Bouwman
in Groningen, waar ze iemand
zochten om de werkplaats
weer op te vijzelen. Dit heb
ik ook drie jaar met succes
gedaan. In 1988 zijn Ina en ik
getrouwd.
Hoe ben ik in Zuidwolde
beland?
Bij de aanvang van de MTS
bestond al het idee om ooit

voor mijzelf te beginnen met
een reparatiebedrijf, of dit in de
landbouw of in de autosector
zou zijn, maakte mij niet zoveel
uit. Toen ik op de LTS zat
ben ik in de vakanties en op
zaterdagen gaan werken bij
familie Klooster in Zuidwolde.
Daar deed ik naast allerlei
klusjes ook veel reparaties aan
landbouwvoertuigen. In die tijd
heb ik vaak gekeken naar een
garage aldaar die niet meer
volledig in bedrijf was. In het
laatste jaar dat ik bij Bouwman
werkte, heb ik samen met
Ina verschillende mogelijke
bedrijfspanden bekeken om
een bedrijf te starten, maar de
ligging of de prijs was steeds
een ‘no-go’. Ik heb daarop
toch maar de stoute schoenen
aangetrokken en ben een
aantal keren bij de garage in
Zuidwolde langs gegaan en met
de eigenaar, de Roo, over mijn
plannen gepraat. In 1989 was
het dan toch zover: na heel veel
vijven en zessen, heb ik het
bedrijf kunnen kopen en dat
was de start van Garage Zuur
Zuidwolde.
In de jaren daarna hebben
wij twee prachtige kinderen
gekregen, een jongen en een
meisje: Kenny en Carmen. Zij
zijn het mooiste geschenk dat
ik kon krijgen.
Hotelier:
Ik zit vol, mor k heb
nog ain koamer
mitt oetzicht op zee
dij honderd euro duurder is.
Frekie:
En as wie nou beloven
nait ien boeten
te kieken?

In alle voorliggende jaren heb
ik mijzelf veel bijgeschoold
in de elektronica. Dat begon
eigenlijk al op de ATS, waar
ik naast de reguliere lessen
ook de elektronicalessen
bezocht. Voorgaande heeft
ervoor gezorgd dat ik veel
stagiaires heb gekregen die
iets meer wilden dan alleen
de reguliere werkzaamheden
in de werkplaatsen of wilden
doorstromen naar de MTS.
Omdat de directie van het
Noorderpoort College mij
goed had leren kennen,
hebben zij mij gevraagd om
’s avonds les te gaan geven
in het vak Diagnostiek. Dit
heb ik een paar jaar mogen
doen. Ook heb ik regelmatig in
landelijke vakbladen gestaan
met de manier waarop ik
jongeren opleid en diagnoses
aanpak. In die jaren kwam
ik ook in contact met het
Diagnosecentrum; dit was
een landelijk netwerk van
diagnosespecialisten.
Uit het voorgaande én mijn
passie voor elektronica, is
een neventak van ons bedrijf
ontstaan: Auto Diagnose
Centrum Groningen afgekort
“ADCG.nl”. Van hieruit doe
ik diagnoses en tuning voor
particulieren en collegabedrijven.
Zoals u hebt kunnen lezen zijn
wij het bedrijf in 1989 gestart
en nu is het 2019, dus dit jaar
bestaan we 30 jaar. In die 30
jaar hebben wij een behoorlijke
vooruitgang geboekt, maar
kenden ook veel ups en downs.
Toen wij begonnen was ik
alleen, nu werken we met 4
monteurs.
Terugkijkend op ons succes,
had dit alles te maken met hoe
ik opgegroeid ben. Mijn ouders

waren niet rijk, moesten hard
werken om een gezin met 5
jongens draaiende te houden.
Ook wij als kinderen moesten
onze steentjes bijdragen.
Zelf initiatieven nemen en
doorzettingsvermogen tonen,
hoe moeilijk dat soms ook is. In
ons gezin heerste er altijd een
soort competitiedrang: altijd
beter willen zijn dan de ander.
Die competitiedrang en hard
werken heeft ons gebracht tot
waar wij nu staan.
Een klein dorpje als Kantens
weerhoudt niemand van
succes, misschien is het wel
het juiste broeinest voor
creativiteit, door de rust
en saamhorigheid en vele
verschillende bedrijven waar
je vaak zo naar binnen mocht
lopen (tegenwoordig in veel
mindere mate).
Mijn dank hierbij aan allen die
mij hebben gevormd, bewust
of onbewust.
Mijn motto: Geef nooit op hoe
moeilijk iets ook lijkt, jaag je
dromen na! “Kop d’r veur”

Bosnieuws
Het Kantsterbos heeft sinds dit voorjaar een eigen
boscommissie. Deze bestaat momenteel uit Piet Knot, Gerda
Omta en Bert-Jan Zigterman. Deze boscommissie probeert een
schakel te zijn tussen Kantens, de gemeente en Staatsbosbeheer.
Nu hebben wij op dit moment
een korte mededeling over het
bos. De kapwerkzaamheden,
die door de broed van de
vogels gestopt zijn in maart,
zullen mits er geen broed
waargenomen wordt in half
juli/begin augustus, worden
hervat. Dit kan voor enige
overlast zorgen, maar zal er op
langere termijn voor zorgen
dat wij een mooier en gezonder
bos krijgen.
Dan hebben wij nog een vraag
voor alle kinderen die hutten
bouwen in ons bos: Willen
jullie alleen hutten maken
met materialen die in een bos
thuishoren, dus geen plastic/
plaatmateriaal etc.?
Het is hartstikke leuk en
ook nog eens toegestaan
bovengrondse hutten te maken
als je dit maar met respect voor
de omgeving doet!

Wij proberen iedereen op
de hoogte te houden van de
komende ontwikkelingen en
zullen sowieso in het najaar
met meer informatie komen
over de herplant van ons bos.
Groeten de ‘boscommissie’,
Voor vragen of interesse
kun je altijd contact met ons
opnemen!

Ondertussen
in Afrika
“Mam, ik heb het koud.”
Moeder:
“Dat mag je niet zeggen.
Kinderen in Nederland,
dié hebben het koud.”

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.
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AGENDA Rottum
Zondag 14 juli
Kerkje Rottum
15.00 – 17.30 uur
Opening expositie Lea
Laarakker
14 juli t/m 6 oktober
Kerkje Rottum
Expositie Lea Laarakker
Gratis entree

weer aanwezig. Voor dringende
zaken is zij bereikbaar op M 06
15 56 78 11.
t Schienvat is gesloten vanaf
vrijdag 5 juli tot en met zondag
4 augustus.
VASTE ACTIVITEITEN
t SCHIENVAT

AGENDA Stitswerd

Woensdag (tot en met 17 juli)
19.30 – 20.45 uur
You better work
o.l.v. Ineke Doornbos

Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

Woensdag (vanaf 28 augustus)
15.00 – 17.00 uur
Kaanster Vlinthippers

AGENDA Kantens

Vrijdag (vanaf 9 augustus)
16.00 – 20.00
Jan’s Pub/cafetaria

Kanster Jeugdhonk
Zaterdag op de even-weken
19.30 – 21.30 uur
tot 12 jaar
19.30 – 00.00 uur
ouder dan 12 jaar
Zaterdag 29 juni
Klinkenborgerweg 1
09.00 – 12.00 uur
Inbreng spullen SPO
t Schienvat
15.00 – 19.00 uur
Eigentijdse Dans en Afrikaanse
zang, afsluiting met
gezamenlijke maaltijd
Sportpark ‘de Kooi’
19.00 uur
Huldiging KRC1
Zaterdag 6 juli
Kantster Jeugdhonk
14.00 - 17.00 uur
Waterspektakel
Zondag 7 juli
Kantens/Rottum/Stitswerd
12.00 - 17.00 uur
Atelierroute Hoge Noorden
Maandag 19 t/m 23 augustus
Speelplein OBS Klinkenborg
Kinderspeelweek
(zie elders in dit nummer)
Zaterdag 24 augustus
Klinkenborgerweg 1
09.00 – 12.00 uur
Inbreng spullen SPO
Dorpencoördinator Kiona
Stel is van woensdag 3 juli
tot en met vrijdag 16 juli niet
aanwezig in t Schienvat. Zij is
vanaf woensdag 7 september
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Zaterdag (vanaf 10 augustus)
16.00 – 20.00 uur
Jan’s Pub/cafetaria
v.a. 16.00 uur
Jan’s Pub
Voor vragen of verdere informatie kunt u bellen met
t Schienvat: T 55 12 80 b.g.g. Jan
Westerlaken T 06 53 17 85 67

WEEKENDDIENSTEN
DOKTERSDIENST:
T 0900-9229
TANDARTSEN:
www.vtng.nl voor informatie
over dienstdoende praktijk en
telefoonnummers
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in Bedum:
T 050 - 3014260
Holistische psychotherapie
en relatietherapie:
Mw drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Middelstum. M 06 51255926
www.binnenwerk-psychotherapie.nl
Maatschappelijk werk MJD:
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen
en Warffum
T 0595 – 437555

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
vrijgemaakt Kantens
Zondag 30 juni
09.30 uur – dhr. N. Dijksterhuis
14.30 uur – ds. H. Wijnalda
(in Kantens)
Zondag 7 juli
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. K. v. Dusseldorp
(in Middelstum)
Zondag 14 juli
09.30 uur – ds. H. Wijnalda
(in Middelstum)
14.30 uur – ds. A.G. Bruijn
(in Kantens)
Zondag 21 juli
11.00 uur – ds. C. Kanis
(in Middelstum)
14.30 uur – leesdienst
(in Kantens)
Zondag 28 juli
09.30 uur – leesdienst
(in Middelstum)
14.30 uur – leesdienst
(in Kantens)
Zondag 4 augustus
09.30 uur – leesdienst
(in Middelstum)
14.30 uur – leesdienst
(in Kantens)
Zondag 11 augustus
09.30 uur – leesdienst
(in Middelstum)
14.30 uur – leesdienst
(in Kantens)
Zondag 18 augustus
09.30 uur – leesdienst
(in Middelstum)
16.30 uur – ds. F. Rinkema
(in Kantens)
Zondag 25 augustus
09.30 uur – leesdienst
(in Middelstum)
16.30 uur – ds. G. Bruinsma
(in Kantens)
Chr. Gereformeerde Kerk
Kantens
Zondag 30 juni
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. A. van Zuijlekom

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

Zondag 7 juli
09.30 uur – ds. A.A.L. Aalderink
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

MAALTIJDSERVICE OOSTERLENGTE:
T 0597 – 412613

Zondag 14 juli
09.30 uur – ds. J.J. Lof
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Zondag 21 juli
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. G. Huisman
Zondag 28 juli
09.30 uur – ds. J. Sijtsma
14.30 uur – ds. J. Sijtsma
Zondag 4 augustus
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur - leesdienst
Zondag 11 augustus
09.30 uur – ds. J. Sijtsma
14.30 uur – ds. J. Sijtsma
Zondag 18 augustus
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Zondag 25 augustus
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. R. Jansen
Protestantse Gemeente
Kantens-Stitswerd-Rottum
Zondag 30 juni
09.30 uur – dhr. L. le Pair,
Roden
Zondag 7 juli
09.30 uur - ds. J. Jeltema,
Groningen
Boazkerk Westeremden
(koffie/thee na de dienst)
Zondag 14 juli
09.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Georgiuskerk Stitswerd
(koffie/thee in ‘t Dorpshuis)
Zondag 21 juli
09.30 uur - dienst door
kerkenraad en gemeenteleden
Boazkerk Westeremden
(koffie/thee na de dienst)
Zondag 28 juli
09.30 uur - drs. J.W. Bassie,
Groningen
Antoniuskerk
(koffie/thee in Salem)
Zondag 4 augustus
09.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Boazkerk Westeremden
(koffie/thee na de dienst)

En Frekie,
kenst mie nog?
Frekie:
Even noadenken...
binnen ie nait dij taande
dij veureg moal ook aal
niks veur mie
bie heur haar?

Zondag 11 augustus
09.30 uur - prof. dr. L.J. van den
Brom, Haren
Antoniuskerk
(koffie/thee in Salem)

Zondag 14 juli
19.00 uur – ds. A. Lagendijk

Zondag 18 augustus
09.30 uur - dhr L. le Pair, Roden
Boazkerk Westeremden
(koffie/thee na de dienst)

Zondag 11 augustus
19.00 uur – ds. J. den Admirant

Zondag 25 augustus
09.30 uur - ds. J. Jeltema,
Groningen
Antoniuskerk
(koffie/thee in Salem)
Dorpskerk Rottum
Zondag 30 juni
19.00 uur – ds. H. Poot

Ol vraauw
aan t straand:
Zeg ais, spoulen hier
wel vrakken aan?
Frekie:
Nee, ie binnen
d’eerste.

Zondag 28 juli
19.00 uur – ds. A. Fraanje

Zondag 25 augustus
19.00 uur – ds. A. Lagendijk

Mooi wéér
Nu wil ik zon zijn met de zon
niet denken en niets doen
maar licht zijn als ’n luchtballon
en groen zijn met het groen.
en wat ik voor belangrijk hou
dat leg ik naast me neer
nu wil ik blauw zijn met het blauw
mooi wéér zijn met het wéér
Toon Hermans
Uit: Ontbijten met jou.

Oud papier
Beste lezers,
Marijke en ik (Jurriena) hebben sinds dit jaar de verantwoordelijkheid om de organisatie voor het ophalen van het oud papier
onder onze hoede te nemen. We moeten er nog een beetje
inkomen, maar gedurende dit schooljaar is dit over het algemeen
goed verlopen.
Woensdag 19 juni, echter, viel het (ook letterlijk) in het water.Toen
zijn er in verschillende lagen zaken verkeerd gelopen waardoor er
op meerdere adressen geen oud papier is opgehaald.
Hiervoor willen wij onze excuses aanbieden en laten weten dat wij
druk bezig zijn om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen, zodat wij oud papier kunnen blijven inzamelen voor onze
kinderen! We hopen op uw begrip en dat het u niet weerhoudt
om ons uw oud papier te schenken.
Ook willen we bij deze een oproep doen om te vragen of er mensen zijn die hun kar uit willen lenen om het inzamelen mogelijk te
maken/houden. Als dat kan, zouden we het zeer op prijs stellen
dat u dat doorbelt aan de OBS Klinkenborg (T 551788).
Alvast bedankt!
Om een goed/beter plan te maken voor het inzamelen van het
oud papier, zijn wij andere optie’s aan het bekijken om het beter
te kunnen organiseren en de kans op fouten binnen het systeem
tot een minimum te beperken. Daarom zal het rooster voor het
inzamelen van oud papier in de volgende uitgave van t Lougnijs
komen te staan. Deze verschijnt donderdag 29 augustus.
Met vriendelijke groet,
De oud papiercommissie
Marijke en Jurriena

19

Redactie:

Anje van der Hoek-Linstra
Zwanny Hofman,
Arie Klomp
Gert-Jan Koops
Hilma Oudman-Dam
Alette de Vries-Rennen
Eindredactie:
Alette de Vries-Rennen
september-nummer
uiterste inleverdatum
vrijdag 16 augustus 2019
Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens
Per mail
M info@tlougnijs.nl

Foto van de maand
Even een tip! Zie je hier de brillen dubbel? Ga dan direct naar de opticien!
Fred Reiffers

Collecte voor t Lougnijs
Beste mensen uit Kantens, Rottum en Stitswerd,
In de week van 1 – 7 juli as. komen wij weer langs de deur voor de jaarlijkse, vrijwillige collecte
voor t Lougnijs. Maandelijks wordt t Lougnijs gratis bij u huis-aan-huis bezorgd. Maar het uitgeven
van een maandelijkse dorpskrant brengt natuurlijk wel de nodige kosten met zich mee en wij zijn
hiervoor afhankelijk van gemeentesubsidie en advertentiebijdragen. Deze bedragen zijn helaas niet
toereikend en daarom doen wij jaarlijks een beroep op uw vrijgevigheid. (Ter indicatie: de kostprijs
voor het uitbrengen van t Lougnijs is plm. € 1,25 per exemplaar of € 14,00 per huisadres per jaar)
Mocht u de collectant missen, maar heeft u wel wat over voor t Lougnijs, dan kunt u altijd uw gift
overmaken op bankrekeningnummer: NL 25 RABO 0342 21 7933 onder vermelding van ‘Collecte
2019’ en uw adres.
Alvast onze hartelijke dank,
Alette de Vries-Rennen
(penningmeester)

Expositie Textielkunstenaar
In het kerkje van Rottum is in de periode van 14 juli t/m 6
oktober 2019 een solo-expositie te zien van textielkunstenaar Lea
Laarakker. Zij werkt uitsluitend met zijde.
De opening van deze expositie is op zondag 14 juli van 15.00 tot
17.30 uur en wordt verricht door Mirjam Bouchier.
Lea Laarakker zal dan vertellen over haar werk en de middag
wordt met muziek omlijst. Iedereen is van harte welkom.
Lea Laarakker
“Het Hool”
E.H. Woltersweg 23
9831 TG Aduard
T 050 403 264 / M 06 1540 7883
www.lea-silk.com
www.banrengkhai.com
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t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement op
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T 0595 434206
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OUD PAPIER
zie pagina 19
T 551788 (OBS)

