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Fluiten - Toshi de Vogel
Heel erg valse noten en minder valse noten vormen het introspel van het cabaret. Het wordt vanzelf stil. Na
de overtreffende trap aan pijnlijk gepiep wordt de fluit terzijde gelegd. Het is een algemene, allesomvattende
vraag: ‘Ben jij wel gelukkig?’ En vanaf daar neemt Toshi ons mee in zijn hoofd. Een gids die ons langs grappige,
maar ook sombere ideeën, gedachten en thema’s leidt.
Het begon op een bankje, met een
jongen in een wit pak die het aandurft
om naar andermans gevoelens te
vragen. Ben jij wel gelukkig? Ehm,
ja. Gepeins. Een bedenkelijk gezicht. Ehm, nee? De veranderingen
van een klein schooltje naar een
groot schooltje naar de o zo verre

middelbare school worden met vallen en opstaan door Toshi meegemaakt. Pijnlijke scènes worden met
humor verteld: de jongen met zijn
rugtas wordt na een lange, lange
reis in de bus afgeleverd in de klas
waar elk kind een rugzakje heeft. Hij
kan de ‘r’ niet uitspreken, maar toont
zijn pogen met zoveel enthousiasme en inspanning dat hij de hele zaal
aan een rollende r helpt. Maximaal
rrrrendement! Als beelddenker leert
Toshi ons ook denken in beelden.
Prachtig is de scène waarin hij toont
hoe de drie huisgenoten die gewoonlijk niets doen behalve lachen
en praten tegelijk, die éne keer wel
iets doen: waterpijp roken. Het is
een moeilijke bevalling waarbij de
hele machinerie met steunen en
puffen naar het dak wordt gemanoeuvreerd om de kamer niet blauw
van de rook te zetten. We krijgen

bovendien een fantastische demonstratie van de waterpijp zelf met alle
bouten en schroeven en slangen en
vrij-onverstaanbaar-maar-heuswel-correcte-termen-voor-onderdelen. We mogen het geleerde meteen in de praktijk brengen: ‘Beelddenken, jongens! Hè? Hè?’ Dan,
plots, als een sprong vooruit wordt
het ernst. Toshi deinst er niet voor
terug om ook grauwe en heel zwarte
momenten uit zijn leven te tonen.
Het sprankje humor blijft aanwezig,
maar toont emoties des te sterker.
Het publiek wordt meegenomen in
een gedachtestroom, van de hak op
de tak, soms een stap terug, soms
een sprong vooruit. Maar Toshi zelf
is ons net een stapje voor, de alwetende verteller van zijn eigen levensverhaal.
Antrude Oudman
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Aan allen,
Als ijsvereniging zijn wij erg blij met uw donaties van blik, metalen
doppen en oud ijzer. Voor wat betreft het blik en de doppen staan
er twee grijze containers bij de ingang van vv K.R.C. (Bredeweg,
Kantens) en de ijsbaankantine/KJH. De inwoners maken daar ook
geregeld gebruik van.
Echter, wij zien dat naast deze containers ook fietsen/fietsrekken/
grotere stukken ijzer gestort worden. In sommige gevallen worden
fietsen doorgeslepen en dan in de container gestort.
Wat echt teleurstellend is, is het feit, dat nu ook huisvuil in deze
containers wordt gestort. Iedere inwoner van Kantens en omstreken had afgelopen Pasen het probleem van een teveel aan restafval.
Maar het kan toch niet zo zijn, dat u van úw probleem, ons probleem
maakt?
Daarom nogmaals het volgende verzoek:
l Heeft u blikken of metalen doppen verzameld, gooi dit dan in
één van onze grijze blikcontainers;
l Heeft u een fiets, meerdere fietsen of grotere stukken oud ijzer?
Bel dan naar Jacob Wever ( 552757) en/of
Bert Bultena ( 551892). Zij halen dit graag bij u op.
Het bestuur

Midzomernachtfeest
Het einde van de gemeente Eemsmond is in zicht en op verschillende
plekken in de gemeente wordt dit op een feestelijke manier afgesloten.
SAMEN ZWAAIEN WE EEMSMOND GEDAG!
Daarom organiseren VDK en de andere dorpsverenigingen op zaterdag
23 juni in Kantens het Midzomernachtfeest! De gehele dag vinden er op
diverse plekken in het dorp activiteiten voor jong en oud plaats. Exposities,
live-muziek, een luchtkussen-spektakel, een bioscoop, BBQ-en en dansen; een kleine greep uit het dag- en avondvullend programma. Dit wil je
niet missen! Zorg dus dat je zaterdag 23 juni in jouw agenda hebt staan.
Verdere informatie volgt!
Adieu Eemsmond!

Eerste lustrum
Huiskamervertelfestival Kantens
De werkgroep Vertellen is druk bezig met de voorbereidingen van het
volgende Huiskamervertelfestival. Op zondag 2 september as. zetten
we het dorp weer op zijn kop; dan lopen er zo'n 100 Kaansters, Groningers
en bezoekers uit het hele land rond.
De omroeper zal het festival aankondigen, terwijl burgemeester Wiersma
voor de opening naar binnen wandelt.
Er zal muziek klinken, er zal gelachen en gepraat worden op straat. Ook
de kinderen van de school dragen hun steentje bij.
En voor de vijfde keer zult u weer heel veel mooie verhalen kunnen horen
in ons dorp.
Hou de datum van zondag 2 september daarom alvast vrij!
Groeten, namens de wekgroep Vertellen
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Stratenvoetbal vv K.R.C.
Zaterdag 9 juni 2018 organiseert vv K.R.C. het
jaarlijkse stratenvoetbaltoernooi voor alle inwoners
van Kantens, Rottum en Stitswerd en alle leden en
donateurs van vv K.R.C. vanaf 13 jaar.
WIL JE MEEDOEN?
Maak een team, bedenk een naam
en geef je op vóór 7 juni bij Reinder
Blaauwwiekel, Meidoornstraat 1
Kantens.
Een team moet bestaan uit minimaal 7 personen - een keeper en 6
veldspelers - maar een paar reservespelers is niet onverstandig!
Aanvang 14.00 uur.
Deelname is gratis!

SEIZOENAFSLUITING VV K.R.C.
Zaterdag 16 juni 2018 vindt de seizoenafsluiting en BBQ-feest voor
jong en oud plaats.
Vanaf 13.00 uur zijn er diverse activiteiten voor de jeugd en o.a. een
springkussen.
Om 14.30 uur spelen de senioren
een onderlinge wedstrijd. Aansluitend is er vanaf 17.00 uur een BBQfeest voor jong en oud!

Adieu Eemsmond – Zomerfeest
U hebt in het vorige nummer van t Lougnijs kunnen lezen dat het bestuur
van de Vereniging Dorpsbelangen Rottum druk bezig is om, samen met
de dorpsgenoten, een mooi feest neer te zetten. In het volgende nummer
krijgt u het definitieve plan te lezen. En natuurlijk bent u van harte welkom
in het weekend van 7 en 8 juli. Die datum staat al helemaal vast. Nu de
rest nog. Maar bereidt u vast voor: het wordt zeker de moeite van het
feestvieren waard!
De bedoeling is om ons als dorp
voor de buitenwereld te presenteren in:
“Rottum door de eeuwen heen”.
Om dit plan te doen slagen nodigen
wij de dorpsgenoten van Rottum en
leden van de Vereniging uit op zaterdagmorgen 28 april om 9.30 uur
om samen het plan te bekijken en
om nog met suggesties te komen.

Kunt u helaas niet, maar heeft u nog
goede ideeën dan kunt u die doorgeven aan Rinie Meihuizen:
n.c.meihuizen@kpnmail.nl.
ACTIVITEITEN AGENDA
l Dinsdagavond 8 mei, vergadering dagelijks bestuur van de VDR.
l Vrijdagavond 11 mei, laatste
Klaverjasavond om 20.00 uur in het
dorpshuis. Het winterseizoen zit er
dan weer op. In oktober 2018 begint
het nieuwe klaverjasseizoen weer.
l Woensdagavond 16 mei, jaarvergadering van de Toneelvereniging de Kloosterspeulers om 20.00
uur in het dorpshuis.
l Quiltfestival 8 t/m 10 juni.

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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E.I.K. Nieuws
Coöperatie Energie Initiatief Kantens en omstreken, kortweg E.I.K. heeft
als doel Kantens-Stitswerd-Rottum en omgeving energieneutraal te
maken. Dat wordt bereikt door met zijn allen energie te besparen (o.a.
door Buurkracht) en zelf duurzame energie te gaan opwekken.
Postcoderoos
dak familie Lenstra,
Oosterweg 6, Kantens
Eerder dan gepland, is begonnen
met het leggen van de 120 zonnepanelen. Aan het einde van week 16
wekken we dus al een deel van
onze eigen energiegebruik op! We
houden u op de hoogte wanneer de
zonnepanelen feestelijk “in gebruik” worden genomen.
Naamswijziging
De nieuwe naam voor onze eigen
Energie Maatschappij Noordelijk
Lokaal Duurzaam wordt “van Ons”.
Mei is actiemaand met gunstige
tarieven voor gas en elektra, dé
gelegenheid om over te stappen
van energieleverancier.
De naam zegt het al: energie “Van
Ons”. Het verdiende geld gaat dus
niet meer naar verre aandeelhouders, maar blijft in de regio. Als lid
van de Coöperatie beslis je mee
wat we met het verdiende geld
gaan doen.
Zoals gezegd: we komen in mei
naar u toe met de overstapactie!
Wilt u nu al meer weten mail ons!
SDE+ projecten?
Daken/grond gezocht
We zijn met steeds meer agrariërs
in gesprek over gebruik van hun
dak/grond voor het plaatsen van
zonnepanelen en/of kleine windmolens. Daarbij verzorgt de Coöperatie de aanvraag SDE+ subsidie
en de financiering en wordt de op-
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brengst verdeeld tussen agrariër
en Coöperatie. Op die manier zorgen we voor onze eigen energieopwek, een marktconforme vergoeding voor de agrariër en ook nog
een stukje inkomen voor de Coöperatie. De leden van de Coöperatie
bepalen waaraan het “verdiende”
geld wordt besteed. Bijvoorbeeld in
een ander energieproject of misschien iets heel anders als een
speeltuin, pannakooi of andere voorzieningen in het dorp.
Wilt u meer weten mail
cooperatie.eik@gmail.com of bel
06-53816011
Samen onze woningen verduurzamen bij bouwkundig versterken
De eerder aangekondigde workshops zijn begonnen. Bij de workshops worden tevens de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten besproken. Iedereen is daarbij
welkom, maar degenen welke de
vragenlijsten hebben ingevuld hebben voorrang; vol = vol. Er zijn een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Vragen/opmerkingen? Mail naar
cooperatie.eik.gmail.com.

Provinciale politiek is voor veel burgers een ver-van-mijn-bedshow. Een
raadslid of wethouder van de gemeente Eemsmond schiet je makkelijk
aan, maar praten met Provinciale Statenleden… Welke mogelijkheden
zijn er eigenlijk voor burgers om in contact te komen met Statenleden?
Omdat ik in de buurt woon, is het mogelijk om mij aan te spreken over
wat je bezig houdt of wat er op de provinciale agenda staat. Verder is er
op elke commissievergadering ook een mogelijkheid om in te spreken.
Als je graag informatie wilt geven of bezwaar wilt maken over een
bepaald agendapunt krijg je vijf minuten spreektijd. Maar eigenlijk is dat
wel heel beperkt om als burger je zegje te kunnen doen. Of je zou alle elf
politieke partijen moeten bezoeken. Het lijkt wel alsof het spreekwoord
‘spreken is zilver, zwijgen is goud’ voor de Provinciale Staten geldt!
Op zich waren we als Provinciale
Staten tevreden met onze vergaderwijze van commissie- en Statenvergaderingen. Maar we waren
niet gelukkig met het feit dat er
alleen maar een inspreekmogelijkheid van vijf minuten voor de

Alex Wiersma

burger is. Daarnaast stond elk onderwerp al op de agenda, terwijl we
als Statenleden niet van tevoren de
mening van de burger erover hadden gehoord. Hoe konden we dit
veranderen en de burger er meer bij
betrekken?

Alex Wiersma

Vorig jaar gingen we kijken bij collega-Statenleden. Elke maand houden de Friese Provinciale Staten
een Statenmarkt, omdat ze zich
afvroegen wat de inwoners van
Friesland van de voorstellen van
Provinciale Staten vinden. Statenleden kunnen zich op deze markt
laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren
en Statenleden kunnen elkaar ontmoeten en (laten) informeren. We
waren enthousiast over deze mogelijkheid om de provinciale politiek dichter bij de burger te brengen.
Dus bedachten wij in Groningen
‘Praten met de Staten’. Dit is een
gelegenheid voor de burger om op
een laagdrempelige manier te spreken met Statenleden over onderwerpen die op de agenda staan van
de komende commissievergaderingen. Maar natuurlijk houden we
ook nog de inspreekmogelijkheid
op de commissievergaderingen er
in!
Dus op woensdag 28 maart konden
burgers voor de eerste keer van
16.00 tot 17.30 uur onder het genot
van een kopje koffie of thee met
Statenleden praten. Wat zag ik veel
belangstellende burgers in het Atrium van het Provinciehuis! Ik sprak

bijvoorbeeld met bezorgde inwoners van de gemeente Veendam
over het agendapunt ‘Gestapelde
mijnbouw’, de combinatie van zoutwinning met gaswinning. Maar burgers konden ook hun mening geven
in de Energiedialoog over energiebesparing en de opwekking van
duurzame energie. De mening van
de burger telt, dus eigenlijk is spreken geen zilver, maar goud!
Hilma Oudman-Dam

Wandelvierdaagse Kantens
Van maandag 28 mei tot en met 31
mei wordt de Wandelvierdaagse
weer georganiseerd door CSCW.
De start vindt plaats vanaf t Schienvat te Kantens. Inschrijven voor de
5 km kan vanaf 17.45 uur.
Inschrijfgeld bedraagt € 5,00, te
voldoen bij de start.
Vertrek 5 km is dagelijks om 18.00
uur.
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Mijn naam is Luit Berghuis
Ik ben geboren op 27 oktober 1956 aan de Pastorieweg 5 in Kantens.
Het was de woning waar mijn grootouders ook woonden, want in die tijd
was het krijgen van een woning schaars. Na een tijd zijn wij verhuisd naar
de “Witte Villa “, waar ook de Fam. Reineking en Fam. Dekkema
woonden.
Daarna zijn we verhuisd naar de
Pastorieweg 41. Dit was eerst een
dubbele woning met een kruidenierswinkel. Deze hebben mijn
ouders verbouwd tot woning. Mijn
vader woont er nog, maar mijn
moeder moet helaas wegens gezondheidsproblemen in het verzorgingshuis Hippolytushoes in Middelstum wonen.
Ik ging naar de kleuterschool, de
School met den Bijbel in Kantens,
daarna naar de Prof. Holwerdaschool in Middelstum. Mijn beroepsopleiding heb ik gedaan aan
de LTS in Uithuizen. Na mijn diplo-
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mering kon ik gelijk aan de slag bij
machinefabriek Gorter in Roodeschool als machinebankwerker/lasser.
Tijdens mijn schooltijd werkte ik bij
de boer en hielp mee met “mous
òfstreupen” en onkruid wieden, later heb ik ook nog schoonmaakwerkzaamheden gedaan in het Academisch Ziekenhuis in Groningen.
Na twee jaar gewerkt te hebben bij
Gorter moest ik mijn dienstplicht
vervullen.
Dat heb ik gedaan in Utrecht en
Havelte, waar ik wapenhersteller
werd.

Tijdens mijn dienstperiode keek ik
uit naar ander werk en solliciteerde
ik onder andere bij het gemeentelijk
vervoersbedrijf in Groningen, waar
ik na mijn diensttijd aangenomen
werd.
Het was eerst wel even wennen
gezien de drukte en de onregelmatige diensten.
Hier ben ik tot op heden nog werkzaam als buschauffeur, maar sinds
kort ben ik overgestapt van fulltime
naar 60+ rooster, wat inhoudt dat ik
nog 30 uur per week werk.
Mijn vrienden uit de tijd dat ik in
Kantens woonde, waren onder andere Kees Westra, Jan Linstra, Jan
Mulder, Hendrik van Dellen en Niek
Omta. Meestal waren we bezig met
sleutelen aan onze brommers, dat
erg actueel was in die tijd.
Mijn huidige vrouw Greetje Wierenga leerde ik in 1974 kennen in een
discotheek in Stedum waar ik met
mijn vrienden wel eens heen ging.
In 1980 hebben Greetje en ik een
woning gekocht aan de Emmalaan
in Bedum, omdat zij in het verzorgingshuis als bejaardenverzorgster
werkte en ik in Groningen.
Aan het huis moest het een en ander
verbouwd worden, waar we samen
met mijn vader een jaar over gedaan
hebben.
Op 12 november 1981 zijn wij getrouwd en wij kregen drie kinderen
- Jan, Johannes en Linda - die inmid-

dels allemaal al hun eigen partner
hebben. Op 15 december 2017 zijn
wij de gelukkige grootouders geworden van een kleinzoon: Daan.
Als hobby zijn wij beiden gecertificeerd zendamateur, wat op zich zelf
een hele leuke hobby is omdat je zo
met andere mensen over de hele
wereld kunt praten.
Door de komst van de computer en
mobiele telefoon is de aanwas van
nieuwe zendamateurs kleiner geworden, wat erg jammer is omdat
niet alleen het communiceren, maar
ook het repareren van de elektronica interessant is.
Wat ik me van mijn jeugdtijd in
Kantens kan herinneren, is dat het
een gemoedelijke tijd was, waar de
jeugd onderling veel samen speelde. Verder waren er nog de bijzondere mensen bijvoorbeeld de bakker
en de melkboer die bij de huizen
langs gingen om hun waar te verkopen en de nieuwtjes uit het dorp
vertelden.
De nieuwe “Biobak” wat vroeger de
schillenboer was, die met paard en
wagen door het dorp ging om de
etensresten op te halen.
De leedaanzegger die kwam vertellen dat er iemand overleden was en
dat je elkaar hielp als je hulp nodig
had.
Groeten aan iedereen in Kantens

Motortoertocht 16 Juni
voor Stichting K6 tegen Kanker
Beste vrienden, kennissen, allemaal,
Vorig jaar hebben velen van jullie meegedaan met de motortoertocht te
Kantens die wij als Motorbroeders hebben georganiseerd voor het goede
doel. De opbrengst was toen voor Team Rising Sun, die geld inzamelde
voor het KWF. Dit jaar gaan we hetzelfde doen, maar dan voor een ander
goed doel. Dit jaar organiseren we weer een motortoertocht maar nu met
samenwerking van Stichting K6 tegen Kanker. De tocht zal gehouden
worden op zaterdag 16 Juni.
De motortoertocht start vanaf Kantster Jeugdhonk, Pastorieweg 35A,
9995 PM te Kantens. Er is een mooie
route uitgestippeld met halverwege een pauzeplek bij Klijnstra Motoren te Winschoten. Hier is een
catering aanwezig en kunnen de
deelnemers lunchen tegen betaling. De inkomsten hiervan zijn
geheel ten bate van Stichting K6
tegen Kanker.
Het liefst hebben we dat mensen
zich van te voren opgeven via mail,
zodat we een reëel beeld krijgen
met hoeveel mensen we die dag
rekening moeten houden. Maar ter
plekke opgeven is een mogelijkheid. Opgeven kan via :
motorbroeders@gmail.com
Inschrijfgeld is € 10,00
Dit kan worden voldaan ter plekke
bij het vertrek in Kantens, maar het

mag ook vooraf worden overgemaakt naar de rekening van K6.
IBAN: NL10 RABO 0351 7306 05
Na opgave wordt u via mail op de
hoogte gehouden van de tijden,
plaatsen en andere belangrijke informatie. De routes zijn beschikbaar voor navigatiesystemen. Bij
vóórinschrijving krijgt u deze per
mail toegestuurd. Bij het vertrek is
ook nog de mogelijkheid de route
voor uw systeem te uploaden.
Ook kunt u ons vinden op Facebook
“de motor broeders” en vanaf daar
houden we u en jullie allemaal op
de hoogte.
Wij hopen op mooi weer die dag en
op een grote opkomst.
Met vriendelijk groeten
De MotorBroeders
en K6 tegen Kanker
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(Foto’s: Vakwerk 1+2+3)

Vakwerk
Regelmatig wordt er in de media wel eens iets bericht over defensie. Of
het nu gaat over de missie van militairen in Mali of Irak, de inzet van F16’s
in de strijd tegen IS of marineschepen die worden ingezet tegen piraterij
in verre wateren. Allerlei eenheden van de Nederlandse krijgsmacht
worden voor de meest uiteenlopende zaken wereldwijd ingezet of staan
24 uur per dag, zeven dagen in de week paraat om waar dan ook taken
uit te kunnen voeren.
Wist u dat er onder de vlag van de
NAVO ook een permanente Nederlandse pantserinfanteriecompagnie in Litouwen is gelegerd? Vorig
jaar is namelijk de missie Enhanced Forward Presence (eFP) in
Oost-Europa van start gegaan in de
landen Estland, Letland, Litouwen
en Polen. In al die landen zijn toen
bondgenootschappelijke eenheden
geplaatst vanwege de toenemende
dreiging vanuit het oosten, waarmee solidariteit, saamhorigheid en
eenheid gedeeld worden met genoemde NAVO-lidstaten.
Ik wil u graag meenemen voor een
tour door mijn wereld van defensie,
die van de Koninklijke Landmacht
(KL). Vorig jaar ben ik ook in Litouwen van de partij geweest, een
bijzondere gewaarwording. Dat is
het telkens weer, zoals het ook
tijdens andere missies geweest is,
zoals bijvoorbeeld in Albanië, voormalig Joegoslavië en Afghanistan.
En wat te denken van talloze oefeningen, meestal in Nederland en
Duitsland, maar net zo goed in
Noorwegen, Polen of op de Neder-
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landse Antillen? Om maar even
wat te noemen… “Maar je zit toch
in Assen, daar ben je toch instructeur? Dan hoef je toch niet meer
weg?” “Positief”, zeg ik dan, “echter deels. In Assen bivakkeerde ik
zo nu en dan op de Drentse hei,
maar intussen ben ik alweer ergens anders geplaatst.” Dan zeg ik
maar niet dat ik vijf jaar geleden de
Johan Willem Friso Kazerne in Assen achter me gelaten heb en intussen ook al weer drie andere functies heb gehad. Plaatsingen in
Schaarsbergen, Havelte en nu weer
in Garderen. Want dat hoort erbij, je
draait voor gemiddeld drie jaar een
functie en gaat vervolgens weer
wat anders doen. Alles in het kader
van een loopbaanspoor, waarbij je
geacht wordt jezelf te verrijken en
te ontplooien en daarbij ook steeds
hoger in de rangen klimt.
“Wat doe je nu dan?” is dan ook de
vraag die om de zoveel tijd een
ander antwoord behoeft. Alleen tijdens mijn dienstplicht (1990) heb
ik opgetreden als infanterist en dat
was bij het mortierpeloton van de
47ste Pantserondersteuningscompagnie van het 47ste Pantser Infanterie Bataljon Regiment Menno van
Coehoorn. Enige jaren later vond ik
mijn roeping als beroepsmilitair en

ben vervolgens in de logistieke
wereld terechtgekomen, die van
bevoorrading en transport. Als
manschap heb ik twee chauffeursfuncties gedraaid, waarbij de meest
uiteenlopende ladingen op talloze
verschillende voertuigen zijn vervoerd: van het vervoer van antieke
artilleriestukken op een tientonner
(voor de kenners een Daf YAZ2300),
gasflessen voor een installatie in
de Marnewaard t.b.v. een luchtmachtoefening, tot kerosinevervoer
voor Apaches in Duitsland met een
trekker met tankoplegger ( Daf
YTV2300 met van Hool BTM), maar
ook voedselkonvooien en vluchtelingentransporten tijdens de Kosovo-oorlog. Voor elk type voertuig
dien je binnen de KL een rijopleiding te volgen; ik heb dan ook menig uurtje op de rijopleidingscentra
doorgebracht. Ook het vervoer van
gevaarlijke stoffen is aan regels
gebonden, vandaar dat er certificaten ADR en munitietransport behaald moesten worden.

In 2004 heb ik vervolgens de stap
gemaakt om onderofficier te worden: al met al negen maanden instructie in lokaal, bos en op de hei.
Na een korte plaatsing van bijna
een jaar bij de 43ste Gemechaniseerde Brigade in Havelte ben ik in
2005 als groepscommandant geland in Nieuw-Milligen op de Veluwe. Daar was na een reorganisatie een nieuwe zware transporteenheid opgericht en mocht ik vijf splinternieuwe Daf’s 95 XF met 7-assige
opleggers in ontvangst nemen t.b.v.
de uitvoering van onze hoofdtaak:
het vervoer van de zwaarste pantserrupsvoertuigen van de KL: Leopards, genie- en bergingstanks en
Pantserhouwitsers. Om deze zware jongens te mogen vervoeren
moest natuurlijk ook eerst het e.e.a.
aan benodigde papieren gehaald
worden. Logisch, want een beladen combinatie is al gauw drieënhalve meter breed en weegt zo’n
beetje 100 ton!

De ritten die me altijd bij zullen
blijven zijn de transporten die ik
met een detachement heb uitgevoerd tijdens de oefening Joint Caribbean Lion op Curaçao en een
konvooi die ik als transportcommandant zelf had georganiseerd:
een verplaatsing naar Leopoldsburg in België van zo’n dertig Leopards. Dat was erg indrukwekkend,
wat ook nog eens verstrekt werd
door de massale begeleiding van
de Marechaussee en diens Belgische collega’s! Tijdens deze functie heb ik in 2007 ook gediend in
Afghanistan, waar ik coördinator
lokale wegtransport ben geweest.
Hierbij was het mijn taak om alles
in goede banen te leiden aangaande de in- en uitgaande goederenstroom, almede de veiligheid te
waarborgen die hiermee gepaard
ging.
In 2008 begon een periode van ruim
vijf jaar in Assen, waarvan ik meer
dan drieënhalf jaar instructeur ben
geweest. Het mag duidelijk zijn dat
ik drommen leerlingen voorbij heb
zien komen. Het leuke ervan is dat
ik telkens weer oud-leerlingen tegenkom en helemaal als blijkt dat
we dan directe collega’s worden.
Dan halen we wat herinneringen op
en vertellen elkaar de eigen versie
of visie van wat we beleefd hebben!
In 2011 ben ik als distributeur aan
de slag gegaan, een tijd die in teken
stond van drastische bezuinigingen op defensie. In die periode is
ook het besluit genomen om alle
tankeenheden op te heffen. Voor
velen was dat een bittere pil, want
de KL verloor daarmee zijn cavalerie… Ook de kazerne in Assen
wilde men sluiten, maar dat werd
gelukkig afgewend. Ik heb die periode vooral aangegrepen om mijn
portfolio en CV op te vijzelen. Tijdens mijn instructiestoel had ik al
cursussen gevolgd op het gebied
van instructiebekwaamheid en

hoofdschietinstructie en dat rijtje
heb ik behoorlijk kunnen uitbreiden. Zo werd ik naar een hoger
niveau getild m.b.t. chemische,
biologische, radiologische en nucleaire oorlogsvoering en opgeleid
tot kerninstructeur lading zekeren,
brandbeveiliging en -preventie,
hygiëne en preventieve gezondheidszorg. Ook waren er cursussen aangaande BHV, informatiesystemen, distributie, milieu, enzovoort.
Mede doordat ik breed opgeleid
was, kreeg ik de mogelijkheid om
in 2013 opvolgend pelotonscommandant te worden, zeg maar de
ervaren sergeant van een peloton.
Degene die informeel het peloton
aanstuurt en begeleidt, inclusief de
doorgaans jonge commandant, de
luitenant. Dat heb ik uiteindelijk
vier jaar gedaan in Schaarsbergen,
bij een paarse eenheid: de ene helft
was personeel van de Koninklijke
Marine, de andere helft bestond uit
luchtmobiel opgeleid personeel.
Allen waren in een bepaalde mate
opgeleid in de keuken, van kok tot
bottelier, van hofmeester tot souschef of chef-kok. Als pelotonskader
hadden wij de taak om het personeel in te plannen voor gevraagde
ondersteuningen en missies. Dat
gebeurde dan ook, wereldwijd,
onder alle omstandigheden, zowel
tijdens landoptreden als inzet van
de marineschepen. Deze functie
vergde veel tijd en energie, zeker in
het laatste jaar dat ik de club praktisch alleen gedraaid heb.

compagnie zich onder Duits commando ontplooid i.s.m. met Noorse
en Belgische eenheden. Diverse
keren heeft er dan ook een grote
oefening plaatsgevonden om vooral ook maar de aanwezigheid van
de eFP-eenheden duidelijk kenbaar
te maken. Mijn rol bevond zich op
het vlak van bevoorrading van voeding, munitie en ge- en verbruiksartikelen in de ruimste zin van het
woord. Dat betekende de verstrekking van bijv. bureau-artikelen,
maar ook batterijen, elastiek, tape
en touw. We regelden daar flessen
water voor gebruik in de legering,
alsook schoonmaakmateriaal.
Wanneer materiaal, kleding of uitrusting defect was, zorgden wij
voor nieuwe opvoer ervan. Ook
deze functie was een drukke baan,
want na terugkomst in Nederland
ging het oefenprogramma van start
en dat is een continuproces.
Als sergeant-majoor ben ik nu in
redelijk rustig vaarwater terechtgekomen en heb doorgaans normale werktijden. Dat betreft voornamelijk bureauwerkzaamheden.
Onlangs ben ik namelijk van start
gegaan als coördinator logistieke

voorraden bij de Defensie Uitleen
Organisatie en dit is weer een hele
andere tak van sport. Deze eenheid
heeft voor defensie een RDW-functie: alle kentekens worden in principe door ons toegekend en daarbij
geven we ook de kentekenbewijzen en ander bescheiden uit. Daarnaast stroomt nieuw materieel via
ons binnen en verstrekken wij het
door naar de gebruiker. Zo is er nu
een project gaande dat op termijn
operationele wielvoertuigen gaat
vervangen zoals de welbekende
viertonner. Verder kan de gehele
krijgsmacht bij deze eenheid middels een zestal assortimenten een
breed scala aan gebruiksmaterialen aanvragen, voornamelijk t.b.v.
oefeningen. Hierbij valt te denken
aan legeringstenten, verlichting en
kachels hiervoor, alsmede inventaris als stoelen en tafels. Maar ook
kunnen complete Bailey bruggen
worden aangevraagd, containers
in alle soorten en maten of aanvalsboten met buitenboordmotoren.
Zelfs de Groninger vlag komt op
een lijst voor!
Met vriendelijke groet,
Jan Moorlag

Zoals genoemd ben ik in 2017 voor
de derde keer geland in Havelte,
wederom als distributeur, maar nu
bij de Alfa “Phoenix” Compagnie
van het 44ste Pantser Infanterie
Bataljon. Ik belandde met mijn neus
in de boter, want op mijn eerste
werkdag mocht ik direct instappen
op het vliegtuig naar Litouwen. In de
kleine vier maanden daar heeft de
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De eerste prijs:
een anekdote

Voor de geschiedenis van deze eerste prijs, moeten we terug in de tijd,
wel meer dan 45 jaar. ’t Was in het jaar 1971. De tijd dat er in ons dorp
nog middenstand was, Een Langestraat met een groenteboer, twee
kruideniers, twee smederijen, een bakker en een petroleumhandel. Aan
de Usquerderweg 1 hadden mijn ouders een kapperszaak, al vanaf
halverwege de jaren ’50. Daarover heb ik al wel eens verteld, in de
Sinterklaas- en Kersttijd.
Eén van de drukste dagen voor een
kapper was de zaterdag voor Pinksteren. Eigenlijk was het dan de
hele week al druk, met klanten die
voor de feestdagen nog even geknipt en/of geschoren wilden worden. Een doos ‘dikke sigoaren’ mee
en een stukje Maja zeep, voor de
vrouw. De zaterdag voor Pinksteren was zoals gezegd, de allerdrukste dag. In 1959 werd ik geboren,
óók juist op de zaterdag voor Pinksteren. De bevalling was gewoon
aan de andere kant van de salon,
waar zich de ouderlijke slaapkamer bevond. Toen ging de zaak een
paar uur dicht.
Maar we gaan terug naar 19 juni
1971. Mijn vader was destijds dirigent van wel vijf koren. Eerst was
dat Advendo in Kantens, maar van
lieverlee kwamen daar meer koren
bij. Het Hervormd Kerkkoor Noorden Zuidwolde, het Christelijk Gemengd koor Nomunade uit Stedum,
het Christelijk Gemengd koor Excelsior uit Westeremden en een
Dameskoor uit Garsthuizen. Het
koor uit Westeremden heeft het
langst bestaan: 85 jaar en is pas de
vorige herfst opgeheven.

Dat koor uit Westeremden wilde
destijds graag meedoen aan het
Zangconcours, in Leek. Dat was op
19 juni 1971, een zaterdag. En mijn
vader stond voor een dilemma:
dirigeren of knippen. En het werd
het laatste: de zaak kon die dag
(voor Pinksteren) niet gesloten zijn.
Goede raad was duur, maar toch
kwam er een oplossing. Mijn oudste
broer Gert (1947) kreeg het dirigeren destijds in de vingers en was al
een tijd dirigent van het Kerkkoor in
Wirdum. En zo werd het afgesproken. Vader Sprenger bleef thuis op
zijn (kappers-)post en oudste zoon
Gert toog met de leden van Westeremden naar Leek.
Meedoen aan een zangconcours
ging toen (en nu nog steeds) niet zo
maar. Er was een verplicht nummer, opgegeven door de Christelijke Zangersbond en er was een
zogenaamd ‘vrij nummer’, uitgekozen door de dirigent en het bestuur van het koor zelf. Hoeveel
koren er op zo’n zaterdag mee deden, is mij niet bekend, maar het
waren er vele. Het verplichte nummer was: ‘Blinkende morgenster’
en het andere nummer was: ‘O
Jezus Christus, licht ze bij’. Beide

De dirigent op de foto is mijn vader en is gemaakt in 1966, bij een aubade
voor burgemeester Cleveringa en zijn echtgenote. Ik herinner me zelf nog
hoe het paar boven op het balkon stond, terwijl wij een lied moesten zingen.
Het lied is niet meer in mijn bezit, wellicht heeft één van zijn kinderen het
nog.
nummers werden gezongen in de
categorie ‘uitmuntend’. En groot
was de verbazing én de blijdschap
bij de leden toen de jury het rapport
bekend maakte: het koor van Westeremden had de eerste prijs! Op
wel zeven rubrieken waren vijf
achten behaald en zelfs twee negens! Ook de opmerkingen der jury
waren alleen maar lovend. Via de
telefoonverbinding van mijn grootouders (aan de overkant van de
weg) werd het blijde nieuws verteld en die middag werden natuurlijk alle klanten deelgenoot van wat
zich daar in Leek had afgespeeld.

studeerd door de leden op de noten
van ‘O Jezus Christus, licht ze bij’,
voor dames- en gemengd koor. De
moeilijke loopjes moesten wat
grondiger geoefend en ja, even ging
het toch door me heen: deze muzikale moeilijkheden zijn ook door
het hoofd van mijn vader gegaan,
toen hij de leden van Westeremden
diezelfde muziek wilde aanleren.
En even was het, alsof mijn vader
niet al in datzelfde jaar op 30 december 1971 was overleden, maar
dat zijn leven en muzikaliteit gewoon was doorgegeven aan een
volgende generatie, van 2018…

Nu, in 2018, kwam ik in het bezit
van die twee liederen. Tijdens de
jaarvergadering van het Vocaal Ensemble Het Hoogeland, maart jl. bij
ons thuis, werd daar opnieuw ge-

En het juryrapport? Dat wordt binnenkort ingelijst en krijgt een mooie
plaats in ons huis.
Martin Sprenger

Cultuurpodium "Parels van het Noorden"
Op 31 mei en 1 en 2 juni 2018 is Kantens en omgeving het decor van Parels van het Noorden, gepresenteerd
door Laway Arts. Zet deze data vast in uw agenda!
Het Groninger land is de ruimte die
bewoners met elkaar verbindt,
waar we van genieten en trots op
zijn en bij Parels van het Noorden is
het dé inspiratiebron voor kunst en
cultuur. Het decor waar inwoners
hun talenten laten schitteren.
Toke van Oorsouw, artistiek leider
Laway Arts: "Parels van het Noorden staat voor de mensen zelf. Inwoners uit verschillende dorpen op
het Hogeland zijn de afgelopen
maanden al enthousiast bezig om
door middel van diverse kunstvormen uitdrukking te geven aan dat
wat hen inspireert. Dat is prachtig
om te zien en er worden hele mooie
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dingen gemaakt. Op deze manier
willen wij in de regio de amateurkunst een impuls geven. Aanmelden om mee te doen kan nog steeds
en uiteindelijk komt alles samen in
Parels van het Noorden op 31 mei
en 1 en 2 juni."
Het programma vindt plaats op o.a.
de Borg Ewsum, langs het wandelpad tussen Middelstum en Kantens,
in t Schienvat, bij Molen Grote Geert
en in en bij de Theaterwerkplaats in
Kantens. De optredens en activiteiten variëren van theater, dans,
soundscape, DJ en 'druksels' workshops tot muziek, een expositie,

Syrische barbecue en nog veel meer.
Een groot aantal activiteiten en optredens zijn gratis en voor een paar
dient een kaartje te worden gekocht. Voor een uitgebreid programma of het kopen van kaarten, zie:
www.parelsvanhetnoorden.com.
Meer informatie en het laatste
nieuws is ook te vinden op Facebook/parelsvanhetnoorden.
Meedoen staat centraal bij Parels
van het Noorden. Aanmelden kan
nog via info@lawayarts.com. Iedereen is welkom, ervaring is niet
nodig!

Met vriendelijke groeten,
i.o. Laway Arts
SimCom / Simonique Kraandijk
M 06-47777539

Energietransitie,

makkelijker gezegd dan gedaan
Energietransitie - wat is het eigenlijk en hoe pak je dat dan aan?

Het volledig overgaan op duurzame energie is het beleidsdoel, dat tijdens
het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 is neergelegd door de internationale gemeenschap. Verder moeten we zoveel mogelijk energie gaan
besparen. Dit alles om de temperatuurstijging van onze aarde onder 2
graden Celsius te houden. Behalve de U.S.A. en Syrië hebben alle landen
het verdrag geratificeerd (er hun handtekening onder gezet).
Er zijn nu overal in Nederland energiecoaches actief, die adviseren
over hoe je energiebesparingen kunt
maken in je woning. In de gemeente Eemsmond, Winsum en Appingedam zijn energiecoaches afgelopen april gestart met het geven
van advies aan huishoudens. Ook
in Kantens woont een energiecoach.
Verder is er Buurkracht, die hierin
advies geeft.

ren alvorens er schone energie
doorheen te laten gaan (voor met
name het verwarmen ervan), want
dan is je energieverbruik natuurlijk
het laagst. Hoeveel kost zo’n voorzetwand dan wel niet? Ik heb me
laten vertellen, dat de terugverdientijd van een voorzetwand ongeveer 10 tot15 jaar is. Dat wil dan
zeggen, dat ik er pas na 10 tot 15 jaar
financieel profijt van ga trekken.

Naast de energiebesparende maatregelen moeten we ook van ons
gas af. In 2030 gaat onze gaskraan
dicht, zo zegt Eric Wiebes. Als we,
als huishouden, in de geest van het
Klimaatakkoord willen handelen,
dan dienen we op schoon opgewekte elektriciteit over te gaan.
Hoe doe je dat als je nu je huishouden op gas runt en je huis niet in zijn
huidige vorm te isoleren is?

Als ik zeker weet, dat ik nog 10 tot
15 jaar in mijn woning blijf wonen,
dan kan ik deze uitgave overwegen
en vervolgens verdere opties met
betrekking tot de energievoorziening bekijken.
Een hybride CV ketel heeft weinig
zin meer als de gaskraan toch dicht
gaat over 12 jaar. Dus gaan we
volledig elektrisch draaien. Wat
voor apparaten zijn er om schone
energie op te wekken? Bij Milieu
Centraal kun je hierover advies
krijgen.

Het is duidelijk, dat je het liefst zo
volledig mogelijk je huis wilt isole-

Braderie en Rommelmarkt 2018
Op woensdag 23 mei 2018 organiseert Kaanster Kermis van 14.00 – 20.00
uur weer de jaarlijkse braderie en rommelmarkt. Wilt u ook op de markt
staan, reserveer dan een gratis standplaats bij:
Miranda Blaauwwiekel
Meidoornstraat 1 Kantens
Een kraam huren is ook mogelijk.

Om energiezuinig warm water te
produceren kun je een zonneboiler
aanschaffen met de bijbehorende
zonnecollectoren, die zonlicht omzet in warmte (i.t.t. zonnepanelen,
die zonlicht in elektriciteit omzetten). Hiervoor krijg je subsidie. Ze
gaan ongeveer 20 jaar mee en lijken wat op zonnepanelen, want de
zonneboiler vangt ook zonlicht op in
zijn zonnecollectoren. Deze collectoren verwarmen echter direct het
water in het voorraadvat. In de winter echter wordt het water onvoldoende warm en moet het bij gewarmd worden door elektriciteit uit
je vaste netwerk. De terugverdientijd is 10 tot 15 jaar. Het aardige is,
dat het gebruik van de zonneboiler
niet afhankelijk is van de mate
waarin je huis is geïsoleerd.
Je kunt ook warmte produceren
met een warmtepomp. Hierop krijg
je ook subsidie. Je huis moet echter
wel maximaal geïsoleerd zijn anders is het energieverbruik ervan
erg hoog. De warmtepomp haalt
zijn warmte uit de buitenlucht, water of uit de aardbodem. Als je met
zonnepanelen elektriciteit opwekt
kan je bij zonnige dagen voldoende
energie opwekken om de pomp te
laten functioneren. Bij zonloze dagen zit je toch weer vast aan je
vaste elektriciteitsnet. Warmte-

pompen zijn luidruchtig, wat erg
hinderlijk kan zijn. Hun terugverdientijd is tussen 10 en 20 jaar;
afhankelijk van het type warmtepomp.
Wat is het allemaal vreselijk duur,
ondanks de subsidie en wat duurt
het lang, voordat je het aanschafbedrag terug gaat verdienen!! En doen
de grote jongens ook mee in de
transitie? Waar gaan de grote energieverbruikers in Nederland hun
schone energie vandaan halen? Dit
zijn wellicht vragen waar antwoord
op wordt verwacht alvorens men
bereid is een diepte-investering te
maken.
We hebben bijna allemaal wel zonnepanelen op ons dak dankzij de
subsidie van de NAM. Zo niet, dan
kun je wellicht nog bij Coöperatie
Energie Initiatief Kantens (EIK) zonnepanelen kopen tegen een lagere
dan gebruikelijke prijs.
Hebt u behoefte aan advies op maat
of denkt u “ik zie het wel”? Als u zich
aanmeldt
bij
www.mijnenergievoordeel.nl komt
er een persoonlijke energiecoach
bij u langs; geheel gratis.
Marjolein Kromhout
energiecoach
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Verslag van (niet) zomaar een dag op OBS Klinkenborg
Dinsdag 10 april was een bijzondere dag op de Klinkenborg. Het was namelijk de Nationale Buitenlesdag en bovendien kregen we, in het kader
van de maand van de schoolschrijver, bezoek van een kinderboekenschrijfster.
lingen heerlijk buiten schatten van
een draak proberen te stelen of post
proberen te bezorgen in de juiste
hoepel. Voor leerlingen en leraren
smaakte dit naar meer. Het moet al
vreemd lopen willen we de komende weken niet vaker tijd vinden of
maken om met de kinderen buiten
te werken aan taal, rekenen, spelling of natuur.

De Nationale Buitenlesdag is een
initiatief van IVN natuureducatie en
Jantje Beton. En dat initiatief ondersteunen we op de Klinkenborg van
harte, want een uitdagende buitenles stimuleert niet alleen beweging, maar de combinatie van natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht zorgt er voor dat kinderen zich
daarna beter kunnen concentreren
in de klas.
Wetenschapsjournalist Mark Mieras heeft onderzocht dat niet alleen
buiten spélen, maar ook buiten léren positieve effecten heeft op kinderen. Kinderen presteren beter op
het gebied van lezen, schrijven,
rekenen en overige vakken.
Door buitenles hebben kinderen de
mogelijkheid om zelf dingen uit te
zoeken, op een andere manier samen te werken en meer te bewegen. En meer beweging op school
helpt. Sterker nog, gebrek aan beweging remt juist de cognitieve
ontwikkeling.
Daarnaast heeft alleen al de blootstelling aan natuurlijk daglicht en
frisse buitenlucht een positief effect op het leer- en concentratiever-
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mogen van kinderen. Dubbel goed,
dus.

Het weer kon niet beter en onder
een stralende zon hebben alle leer-

Op dezelfde dag kwam kinderboekenschrijfster Kate Schlingemann
onze groepen 3/4/5 en 6/7/8 bezoeken. Misschien herinnert u zich nog
dat we vorig schooljaar mee hebben gedaan aan het project Schoolschrijver? Vijf maanden lang kwam
Gonneke Huizing bijna wekelijks
op de Klinkenborg om met de leerlingen van groep 2 t/m 8 aan de slag
te gaan met boeken, lezen, allerlei
creatieve opdrachten die het plezier in lezen bij onze leerlingen
konden vergroten. Dit jaar mochten
we (omdat we ook deelnemen aan
het project Bibliotheek op school)
meedoen aan de maand van de
schoolschrijver. In deze maand
hebben de leerlingen gewerkt aan
het ontwikkelen van hun creatieve

schrijftalenten. Tijdens de vierde
les kwam de schoolschrijver op
school om een door de kinderen
ingestuurd verhaal samen met hen
nog beter te maken. Erg leerzaam.
De volgende uitspraak van Kate
vond ik in dit verband te mooi om
niet met u te delen:
“Mozart schijnt ooit gezegd te hebben: 'Alle muziek is er al, ik hoef het

alleen maar op te schrijven'. Ik
[Kate] zeg: 'Alle verhalen zijn er al,
je hoeft ze alleen maar op te schrijven'. “
En ondertussen is de bouw van
onze 3D-printer gestart. In de volgende editie van t Lougnijs zullen
we u daarover bijpraten.
Anne Praktiek

Wilt u in t Lougnijs adverteren, dat kan!
Neem contact op met onze redactie: info@tlougnijs.nl

Schaatsvrienden
Vanaf 25 mei 2018 kent Nederland een nieuwe privacywetgeving, de
AVG, waaraan ook de ijsvereniging Kantens zal moeten voldoen. Wij
verwerken uitsluitend algemene persoonsgegevens, door u verstrekt, in
een digitaal bestand i.v.m. het innen van contributie. Vastgelegd zijn
onderstaande persoonsgegevens;
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
(alleen bestuursleden)
l E-mailadres
(alleen bestuursleden)
l
l
l
l
l

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden door ons
niet verwerkt. Onze website en
Facebookpagina verzamelt geen
gegevens (cookies/anders) over
haar bezoekers. Wel plaatsen wij
foto’s van de door ons georganiseerde activiteiten op de website
en/of Facebookpagina.
IJsvereniging Kantens gebruikt één
afgeschermde en beveiligde laptop, waarop het actuele ledenbestand in Excel staat; uitsluitend ten
behoeve van het innen van de contributie. Wij bewaren uw persoonsgegeven gedurende de periode dat
u lid bent van onze vereniging. Uw
persoonsgegevens worden direct
vernietigd nadat u uw lidmaatschap
van de ijsvereniging heeft beëindigd. Wij hanteren geen andere
bewaartermijn.

IJsvereniging Kantens verstrekt uw
persoonsgegevens uitsluitend aan
derden als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of
te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door ijsvereniging Kantens.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op
de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen
naar
secretaris@ijsverenigingkantens.nl.
IJsvereniging Kantens wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het bestuur
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Stilte

Binnenkort worden we op de televisie weer overspoeld door oorlogsfilms
en documentaires. Het is de tijd van het jaar. Alhoewel ik altijd trouw de
4 mei herdenking kijk en twee minuten stil ben, heb ik geen zin in al die
oorlogstaferelen, die voor een groot deel hetzelfde zijn als het jaar ervoor.
Begrijp me goed ik ben niet voor afschaffing van de herdenking. Maar
oorlogsfilms? Op het journaal zie ik al genoeg.
De meeste oorlogsfilms bevatten heldendaden, goeieriken en slechteriken. Eigenlijk zijn er maar twee oorlogsfilms die de waanzin duidelijk
maken. De Amerikaanse (!) film over Duitse soldaten in de Eerste
Wereldoorlog, All Quiet on the Western Front uit 1930 geregisseerd door
Lewis Milestone, laat zien dat ook bij onze oosterburen jonge soldaten,
kinderen nog, geen idee hadden waarvoor ze vochten en sneuvelden. De
tweede film gaat over Vietnam, Apocalypse Now, een film uit 1979 van
Francis Ford Coppola. Een onvergetelijke scene als er een beroemde
surfer in het leger blijkt te zitten en ergens fantastische surfgolven zijn,
maar daartoe moet wel onder het mom van Vietcongbestrijding een
naburig dorp platgebrand worden. Inclusief surfer gaan ze met helikopters voorzien van luidsprekers op pad. Uit de luidsprekers klinkt muziek
van Wagner, de mitrailleurs maaien vooral vrouwen en kinderen neer en
de hutten worden platgebrand. Tussendoor wordt de surfer gedropt, die
zichtbaar geniet van de hoge golven. De waanzin ten top!
En dan is er nog een serie. Blackadder Goes Forth, waarin Rowan
Atkinson als kapitein Blackadder bijzonder cynisch (en humoristisch) is
over de zinloze loopgravenoorlog in de Eerste Wereldoorlog.
Totale onbegrip bij mij waarom sommigen zó gefascineerd zijn door de
Eerste of Tweede Wereldoorlog dat alle boeken gelezen, alle documentaires gezien, alle slagvelden, heuvels, loopgraven, stranden, monumen-
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ten bezocht moeten worden. Totdat ik zelf toevallig op een camping in
Noord-Frankrijk terecht kwam, te midden van de slagvelden van Blackadder. Vlak buiten het dorp was een militaire begraafplaats voor ruim 14.000
bekende en onbekende Amerikaanse soldaten. Met veel pracht en praal
en voorzien van vaderlandslievende teksten stonden daar onafzienbare
rijen witte kruizen. Aan de andere kant van het dorp, een beetje verscholen, stonden allemaal zwarte kruisjes. Duitse soldaten, die net als hun
Amerikaanse collega’s eind 1918 waren gesneuveld. Geen heroïsche
teksten hier. Tja, ze hadden verloren.
Het dorp en de camping bleven jaren op de heen- en terugweg naar ZuidFrankrijk een geliefde stopplaats. En heel vaak moest ik toch weer even
de verschillen ervaren tussen winnaars en verliezers.
Op een van de reizen naar Zuid-Frankrijk, dat moet in 1973 geweest zijn,
voerde de weg langs een ruïne van een dorp en alhoewel ik niet gestopt
ben bleef het beeld van dit dorp hangen. Jaren later, internet was inmiddels
algemeen gebruik, kon ik achterhalen welk dorp dit geweest was en waar
het lag.
Oradour-sur-Glane. Het zou een wraakactie geweest zijn. Het Franse
verzet had een spoorbrug opgeblazen, waarbij twee Duitsers omgekomen waren. Eén van hen was een persoonlijke vriend van de majoor die
de wraakactie uitvoerde. Op 10 juni 1944 werd bijna de gehele bevolking
op koele en efficiënte wijze uitgemoord en het dorp verwoest. 642 mensen
vermoord. Slechts zes personen overleefden het bloedbad. Een beetje
vergelijkbaar met de razzia op 1 oktober 1944 in Putten, waarbij bijna alle
mannen vermoord werden. Generaal De Gaulle besloot dat Oradour of wat
daar van over was als monument bewaard moest blijven. Zo geschiedde.

Afgelopen jaar zijn we er geweest. Het was er behoorlijk druk. Veel
Fransen, bussen schoolkinderen en toeristen. Toch was het stil. Er hingen
bordjes om eerbied te tonen. Die waren niet nodig. Ik heb mij zelden
bedrukter gevoeld dan toen ik door het uitgemoorde en geruïneerde dorp
liep. Je zag de huizen, de winkels, de bedrijfjes, de tramlijnen, de auto’s.
Het was niet moeilijk je voor te stellen wat voor ontzagwekkend leed zich
hier had voorgedaan.
Op 4 mei ben ik weer twee minuten stil en zal ik in gedachten teruggaan
naar Oradour-sur-Glane.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com

-

www.tlougnijs.nl

Van Eemsmond naar het Hogeland
Vanaf 1 januari 2019 vormen de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond samen de nieuwe gemeente Het Hogeland. Er zal dit jaar
dan binnen en tussen de huidige gemeenten veel overlegd, geregeld en beslist moeten worden op diverse gebieden.
In onze dorpen Kantens, Stitswerd
en Rottum wonen momenteel vijf
gemeenteraadsleden van de gemeente Eemsmond. Zij zijn bij de
overgang van Eemsmond naar Het
Hogeland heel dicht betrokken. Het
komend jaar zullen zij ons het een
en ander uitleggen, toelichten en
informeren over de transformatie
naar gemeente Het Hogeland.
Deze keer is Linda Visser uit Kantens aan het woord:
Hoe verliep het proces tot nu toe
en wat staat er nog te gebeuren
Herindelen is een ingewikkeld proces, er komt zo vreselijk veel bij
kijken. De eerste fase was gericht
op het pogen de neuzen enigszins
dezelfde kant op te laten staan, bijvoorbeeld met de visie op de nieuwe gemeente “Ruimte”. Een visie
die met veel gejuich door velen
ontvangen is, maar in de raden door
een aantal partijen van de nodige
kritische kanttekeningen is voorzien.
De grootste verandering ten opzichte van nu zal de nieuwe werkwijze zijn.
Meer gericht op de inwonerkracht,
samenwerken met de inwoners,
minder beslissen voor en meer mét
elkaar. Daarna kwam fase twee; de
visie “ruimte” op een gedetailleerder niveau uitwerken zodat duidelijk is wat de invloed van die visie
is op de deelonderwerpen en hoe

we dit kunnen gaan inrichten. Er is
een hele organisatie opgetuigd, ik
zal jullie daar verder niet mee lastig vallen, met stuurgroepen, programmamanagers, projectgroepen en raadseigenwerkgroepen.
Steeds meer wordt er gekeken wat
nu al samen gedaan kan worden.
Zo zijn er gezamenlijke collegevergaderingen, wat maakt dat we
op een aantal onderwerpen in alle
vier de gemeenten afzonderlijk over
hetzelfde raadsbesluit beslissen.
Een belangrijk deelonderwerp is
de dienstverlening.
Dat is praktisch, waar, wanneer en
hoe goed is de gemeente bereikbaar? Welke diensten bieden we
onze inwoners, wat voor soort gemeente willen we zijn?
Maar ook inhoudelijk: op welke
wijze gaan we samenwerken met
onze inwoners en zorgen we dat
onze diensten ook passen bij wat
de vraag vanuit de bevolking is?
Wat betekent inwonerkracht en het
stimuleren van contact met inwoners en de gemeente voor de organisatie en werkwijze, voor de rol
van het college en de rol van de
raad?
Al deze deelonderwerpen en vragen zijn na een advies vanuit de
raadsklankbordgroep herindeling
(RKG) in de gemeenteraadsvergadering van Eemsmond, Winsum,
en Marne en Bedum behandeld.
Hier hebben veel fracties de in-

breng eerder gegeven bij de adviezen in de RKG herhaald. Omdat tot
1 januari 2019 formeel de enige
plek waar wij als volksvertegenwoordigers een besluit nemen de
eigen openbare raadsvergadering
is.
De raadseigenwerkgroepen, zijn
de werkgroepen over onderwerpen waar de raad direct over gaat.
Denk aan de inrichting van de griffie, inwonerkracht, harmonisatie,
vergaderwijze en model, etc. Zelf
zit ik in de werkgroep inwonerkracht en werkgroep inrichting griffie en namens mijn partij in de
raadsklankbordgroep. Het is ontzettend leerzaam, terwijl het af en
toe taaie kost is.
Ondanks deze werkgroepen en de
raadsklankbordgroep is het als
raadslid best een klus om grip te
krijgen en houden. Tijd is niet onze
vriend, herindelen vraagt veel van
een organisatie en we zijn nu toe
aan de laatste fase: het gereedma-

ken van gemeente Hogeland. Het
gaat allemaal in een hoog tempo
door.
Dit is de fase waarin gemeente
Hogeland in de steigers gezet
wordt, zodat op 1 januari 2019 onze
inwoners zo weinig mogelijk last
ervaren van de herindeling, dat we
goed bereikbaar zijn en processen
en systemen goed afgestemd zijn.
Waarna op 2 januari 2019 de nieuwe raad van het Hogeland van start
kan gaan. Deze nieuwe raad gaat
verder op de basis die we nu leggen. Wie er in de raad komen, is aan
ons allen als inwoners. De verkiezingen voor gemeente het Hogeland zijn dit jaar op woensdag 21
november.
Linda Visser, raadslid SP
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GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings te schrieven ,

Schierste Grunneger woord
Dammee, poedie, plof en slik. Dat
waren de woorden woar lu op stemmen konden veur t schierste Grunneger woord 2018.
Bie ons ien redaktie is t drij om drij,
drij kinnen wel Grunnings en drij
nait. De vaaier woorden kwamen
even op toavel en de nait Grunnegers snapten nait veul van de woorden wat ze beduden. Aander drij
hemmen heur wiezer moakt, mor
mit ‘dammee’ haren wie alpmoal
wat muite. Aiglieks heuren wie dat
hier nait veul op t Hogelaand, meer
ien Veenkoloniën, docht k. Mor dat
dut niks, t is alpmoal Grunnings.
Wat zeggen wie din wel? Zulf zeg k
‘domment’. k Goa domment (straks)
op verziede. Ien t woordenbouk
staait veur ‘straks’: dammee, dammeet, dommee, domment, dommet, dommit; kais mor oet.
Poedie. Joa, din denken mainsten
van ons vanzulf aan t vers van
Erwin de Vries: “Blief mit dien poten
van mien poedie”. Bie mie zit ‘poedie’ ien houk van n seksclub. Redaktieleden vienden t gain schier
woord. As vraauw willen wie op t
Hogelaand nait geern ‘poedie’
nuimd worden. Ien oost-Grunnen
vienden ze t hail gewoon.
Plof of ploffiets, n noam dij dut

denken aan t geluud dat ze moaken.
t Wazzen aiglieks bromfietsen. Ien
de 50/60-tiger joaren kwamen ze
ien opkomst. Lu haren vrouger vot
gain geld veur n auto. Ze waren
blied as ze n brommer kopen konden. Overdag ging pa der mit aan t
waark en as ze vrij waren, moeke
achterop en op femiliebezuik. Zulfs
plietsie deed op brommer zien ronde deur gemainte hèn. Loater mozzen kwoajonges zo gaauw ze zestien werren n brommer hemmen,
nou hemmen ze laiver n scooter of
n auto.
t Leste woord ‘slik’ is n mooi woord.
Dij kin t wel ais winnen. Arie docht
dat t slik van achter diek, van t wad
was. t Zol kinnen, mor ien t Nederlands is t slik of slijk.
Ien t Grunnings is ‘slik’ snoep, lekker slikken aan n lolly, n wienbaal,
n zuurstang, kenalstok. Denk mor
aan dij mooie slikkroam op kermis.
Vrijdag 23 meert kwam oetslag.
Kommissoares van keunink René
Paas mouk t woord bekend en t wer
‘plof’.
Wat is t Grunnings toch n schier
toaltje om n beetje mit ien de weer
te weden.
Anje van der Hoek

Wonderlaand
As veurjoars vroeg ien meert
mien paauwhoan ropt en vrut,
zien verenpracht pronken dut
en strak opschudt zien steert,
dan het de paauwhen dat zo wild
-zij draait en wiendt en keert,
heur haals verhinneweerden aalgedureg sloom heur minirok optild.
Dan ruust et zaachte wold
en duzelt het van kleur
as hij zien waaier volt
en schruuwt, ik hol, ik hol van heur.
Reinder Hiemstra
Oet:
t Geluud van lucht, laand en wotter

Dit is een feestelijk jaar voor de molen de grote Geert, want hij bestaat
dit jaar 200 jaar! Maar niet alleen deze molen viert feest, want ook de
molen Eva in Usquert en Windlust in Zandeweer vieren dat ze in het jaar
1818 zijn gebouwd. Molen de Liefde in Uithuizen had eigenlijk in 2017 een
jubileum van 150 jarig bestaan. Dit heugelijke feit willen we samen met
de inwoners van de gemeente Eemsmond vieren. In het kader hiervan
worden op 8 en 9 september activiteiten georganiseerd tijdens de
Monumentendagen. Hoe het er allemaal komt uit te zien is nog een
verrassing. De molenaars en molen-comités gaan dit organiseren met
ondersteuning van de gemeente Eemsmond. Later lezen jullie hier meer
over.
Natuurlijk doet de molen de grote Geert dit jaar ook weer mee aan vaste
activiteiten. Hier een overzicht.
l Zaterdag 12 en zondag 13 mei
Nationale molenweekend
l Zaterdag 2 juni
optreden van een theaterstuk Parels van het Noorden
l Vrijdag 8 tot en met zondag 10 juni
Groninger Molenweekend én Quiltfestival
l Zaterdagmiddag 9 juni
Kaanster Vlinthippers
l Zaterdag 23 juni
Midzomernachtfeest - Adieu Eemsmond,
met pannenkoeken bij de molen in de stookhut
l Zaterdag 8 en zondag 9 september
Gemeentelijke molendagen en viering jubilea
l Zaterdag 29 september
Tocht om de Noord
l 12 april tot 31 oktober
Pronkjewailpad, wandelaars die de tocht lopen, kunnen elke
donderdag tot en met zondag een stempel halen bij de molen.
De molenaar en medewerkers
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 29 april
09.30 uur – Leesdienst
14.30 uur – ds. P.A. Slager

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 29 april
09.30 uur – ds. H. Pol, Zuidhorn
Zondag 6 mei
09.30 uur - da. N.C. Meihuizen

Zondag 6 mei
09.30 uur – ds. J.W. Roosenbrand
14.30 uur – ds. P.A. Slager

Donderdag 10 mei
(Hemelvaartsdag)
09.30 uur - ds. J. Oosterbroek, Ruinerwold. Gezamenlijke dienst met
CGK

Donderdag 10 mei
(Hemelvaartsdag)
09.30 uur – ds. P.A. Slager

Zondag 13 mei
09.30 uur - kw. J.C. Prins-Pestoor,
Winsum

Zondag 13 mei
09.30 uur – ds. P.A. Slager
14.30 uur – ds. L.J. Joosse

Zondag 20 mei (Pinksteren)
10.00 uur - da. N.C. Meihuizen
Gezamenlijke dienst in Doopsgezinde kerk Middelstum

Zondag 20 mei (1e Pinksterdag)
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. P.A. Slager
Zondag 27 mei
09.30 uur – ds. P.A. Slager (H.A.)
14.30 uur – leesdienst
CHR. GEREF. KERK KANTENS
Zondag 29 april
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Zondag 6 mei
09.30 uur – ds. G. Huisman
14.30 uur – ds. J.G. Kortleven
Donderdag 10 mei
(Hemelvaartsdag)
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Gezamenlijke dienst met PKN
in Antoniuskerk
Zondag 13 mei
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Zondag 20 mei (Pinksteren)
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – prof. H.J. Selderhuis
Zondag 27 mei
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. R. Jansen

Zondag 27 mei
19.00 uur - drs. M. van Heijningen,
Dorkwerd. Dienst in Georgiuskerk
Stitswerd
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 29 april
19.00 uur – ds. Poot
Zondag 13 mei
19.00 uur – ds. Fraanje
Zondag 27 mei
19.00 uur – ds. Langendijk
Heilig Avondmaal
______________________________________

Orgelconcert
Kantens
De Orgelcommissie organiseert op
zaterdag 2 juni weer een Orgelconcert in de Antoniuskerk van Kantens. Niemand minder dan de beroemde organist Ton Koopman uit
Amsterdam zal dan het orgel bespelen. De aanvang is om 20.00 uur
en de entree is € 10,00 incl. een
consumptie na afloop. Reserveert
u alvast deze datum!

Collecte

Giften

De opbrengst van de collecte voor
het Reumafonds bedroeg € 467,41.
Iedereen hartelijk bedankt, zowel
collectanten als gevers.

Wij hebben de afgelopen periode de
volgende giften ontvangen:
Rabobank
Noord-Groningen ......... € 300,00
Vrouwenraad .............. € 25,00
PKN Kantens-Stitswerd € 40,00

Met vriendelijke groet,
Jannie Knot

Heel hartelijk dank voor uw gaven!
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Agenda

Kantens

Rottum

Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 - 22.00 uur

t Huisje van Thais Joaptje
Dagelijks van 10.00 – 17.00 uur
Roodkapje en de wolf
Entree is gratis

Vrijdag 27 april
In en rond t Schienvat
Koningsdagactiviteiten
(Zie elders in Lougnijs')

t/m 3 juni
Kloosterkerk Rottum
Dagelijks van 10.00 – 17.00 uur
Expositie Sietse, Hylkje en Ytje
Engbrenghof. Gratis entree

Woensdag 9 mei
t Schienvat
15.00 – 16.30 uur
Inloop Dorpencoördinator Eemsmond

Zaterdag 28 april
09.30 uur
Plannen feest Adieu Eemsmond

Zaterdag 12 mei
Molen de Grote Geert
Nationaal Molenweekend

Woensdag 16 mei
Dorpshuis
20.00 uur
Jaarvergadering Kloosterspeulers

Zondag 13 mei
Molen de Grote Geert
Nationaal Molenweekend

Vrijdag 15 t/m zondag 17 juni
Quiltfestival
_______________________________

Stitswerd
Zaterdag 12 mei
Dorpshuis
Cinéstiel
Zaterdag 26 mei
Dorpshuis
Wat schaft de pot
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
__________________________________________

Woensdag 16 mei
t Schienvat
19.30 – 22.00 uur
Bridge
Vrijdag 18 mei
t Schienvat
17.00 – 18.00 uur
Inloop Dorpencoördinator Eemsmond
Woensdag 23 mei
Kooistraat
14.00 – 20.00 uur
Braderie en Rommelmarkt
Maandag 28 mei t/m
donderdag 31 mei
t Schienvat
18.00 uur
Start Avondvierdaagse
Donderdag 31 mei
In en rond Kantens
Parels van het Noorden
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Vrijdag 1 juni
In en rond Kantens
Parels van het Noorden
Zaterdag 2 juni
In en rond Kantens
Parels van het Noorden
Zaterdag 2 juni
Antoniuskerk
20.00 uur
Orgelconcert
Zaterdag 23 juni
Midzomernachtfeest
VASTE ACTIVITEITEN T SCHIENVAT
Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
19.00 – 20.00 uur
badminton
20.30 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)
Woensdag
14.30 – 17.00 uur
De Rijdende Popschool
15.00 – 17.00 uur
Kaanster Vlinthippers

Donderdag
19.30 – 22.00 uur
Dansproject ‘Courage’
20.00 – 22.30 uur
damclub
Vrijdag
16.00 – 20.00 uur
Jan's Pub/cafetaria
20.00 – 23.00 uur
biljartclub
t Schienvat is geopend vanaf 13.00
uur als stempelpost voor de Pronkjewailtocht-wandelaars
Zaterdag
16.00 – 20.00 uur
Jan's Pub/cafetaria
v.a. 16.00 uur
Jan’s Pub
t Schienvat is geopend vanaf 13.00
uur als stempelpost voor de Pronkjewailtocht-wandelaars
Voor vragen of verdere informatie
kunt u bellen met
t Schienvat: 55 12 80 b.g.g.
Jan Westerlaken 06 53 17 85 67
_______________________________

Zul je voorzichtig zijn?
Zul je voorzichtig zijn?
Ik weet wel dat je maar een boodschap doet
hier om de hoek
en dat je niet gekleed bent voor een lange reis.
Je kus is licht,
je blik gerust
en vredig zijn je hand en voet.
Maar achter deze hoek
een werelddeel,
achter dit ogenblik
een zee van tijd.
Zul je voorzichtig zijn?
Adriaan Morriën

Weekenddiensten
Het bestuur van de Vereniging Tandartsen Noord-Groningen (VTNG)
heeft besloten dat er geen rooster
meer wordt verstrekt. Voor de
dienstdoende tandartsen wordt
naar de website van de VTNG verwezen (en het centrale telefoonnummer).
Patiënten van de aangesloten praktijken binnen de Vereniging Tandartsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten de website
www.vtng.nl raadplegen voor informatie over de dienstdoende tandarts/praktijk.
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.
__________________________________________
DOKTERSDIENST:
0900-9229
__________________________________________

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
__________________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
0595 - 551084
06 - 14611173
__________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST:
0595 - 551084
06 - 14611173
__________________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: 050 - 3014260
__________________________________________

BERICHT UIT ROTTUM
Handen uit de mouwen
De renovatie van het dorpshuis is zo goed als klaar. De muren zijn
gevoegd. Helaas kwam er bij het uitbikken van de voegen, aardbevingsschade naar voren. Hier zal nog aandacht aan geschonken
worden. Maar de muren zijn al wel gevoegd en geïmpregneerd.
Gevolg was wel dat de ramen aan de westkant even beschermd
moesten worden met een soort zeepsop. Maar ook dit kan verholpen
worden met een emmertje schoon water (is waarschijnlijk al
gebeurd als u dit leest). We kregen aan de oostkant nog nieuwe
dubbele ramen. Nu moet de binnenboel nog van een fris verfje
worden voorzien. De leiding van deze klus hebben twee heren op zich
genomen, Koos Mosselaar en Klaas Plas. Ook uit het dorp zijn enkele
geluiden gekomen van handige amateur-schilders/vrijwilligers. De
heren Mosselaar en Plas zouden de klus in week 17 willen oppakken
en vragen of er nog handige dorpsgenoten zijn die op zaterdag 28 april
de kwast ter hand zouden willen nemen. Misschien is het schilderen
in twee zaterdagen klaar, als zo’n zes of meer mensen mee willen
werken. U kunt contact opnemen met Klaas Plas – emailadres:
klaasplas@gmail.com.

HOLISTISCHE PSYCHOTHERAPIE EN RELATIETHERAPIE
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Middelstum 06 51255926
W: binnenwerk-psychotherapie.nl
__________________________________________
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Foto van de maand
DORSTLESSERS
Je loopt eens een rondje en je neemt je verrekijkertje mee. En soms een camera en ook wel eens een flesje
drinken als het warm weer wordt. Er is veel te zien langs onze wegen en wandelpaadjes; vogels, boompjes,
wolkenpartijen, boerderijen, huisjes, allerlei soorten stoepen, heggen, slootjes, voorbijgangers… Maar als je
eenmaal een blikje of een leeggegeten zak chips in de berm hebt zien liggen, blijft dat steeds vaker je aandacht
trekken. Of nog vervelender, het begint je te ergeren! Wat doe je? Je raapt het chagrijn op en gooit het ergens
in een afvalbak of je neemt het mee naar huis. Maar soms is het te veel. Dus wat doe je? Je pakt een oude plastic
tas. In het begin zwiept-ie irritant door de wind alle kanten uit en later hangt-ie naar en zwaar aan je arm. Van
Stitswerd via het Dingsteepad naar de afvalstort is een mooie afstand om zo’n tas met gemak vol te krijgen.
Die lever je te voet in, verbazing daar alom. Als je erom vraagt krijg je een lege zak mee. Die is dan weer gevuld
in Usquert, waar je hem bij iemand in de afvalbak mag gooien. Als je dan weer een nieuwe lege vraagt is ie
tegen de tijd dat je in Rottum bent ook weer vol. In Rottum liggen trouwens opvallend veel lege blikjes
energiedrank, vooral aan de oostkant... Bij de fietsenstalling van de T-splitsing Stitswerderweg-Middelstumerweg (bij het Gemaal) liggen weer opmerkelijk veel lege koffiebekertjes van de Jumbo. Ik heb er 14 opgeraapt!
Hoe komen die juist daar?! Wat is het verhaal erachter? Nemen mensen na een bezoek aan die super in Bedum
een gratis bekertje koffie en drinken ze dat dan in de auto of in de bus op en knikkeren ze dat dan in de bocht
uit het raam als ze de Stitswerderweg oprijden? Wie het weet mag het zeggen. Er is natuurlijk veel meer variatie

in troep dat langs de weg wordt gegooid. Op deze foto echter heb ik me beperkt tot blikjes en (plastic) flesjes.
Waarom? Een: omdat ik het anders niet op de foto kreeg. Twee: omdat daar nog steeds geen statiegeld op zit. De
Albert Heyn is er als de grootste kruidenier mordicus op tegen. Ze zeggen dat ze op de kleintjes letten, maar dat geldt niet
voor blikjes en plastic flesjes. Dat mag gewoon overboord gekieperd, als het aan hen ligt. In Duitsland wordt er al wel
statiegeld op geheven. Misschien kan ik ze daar inleveren. Verdien ik terloops nog wat bij. Ik hoop dat meer mensen hun
dorstlessers gaan inleveren als er statiegeld op komt te zitten. We zijn tenslotte Hollanders. Maar ook voor kinderen komt

er dan een financieel aantrekkelijk nieuw tijdverdrijf bij. Ik deed het vroeger al; als we op vakantie waren in Zandvoort was
ik als 10-jarige meestal bij het station te vinden. Wat werden daar een hoop flessen uit het treinraam gemikt. Ik kon er vaak
van in de botsautootjes. Als mijn ouders me kwijt waren was ik op één van vier bekende plekken snel terug te vinden:
strand, station, supermarkt of bij die stroombotswagentjes! Ik dwaal af. Naar de moraal dus van dit verhaal. Laten we al die
rotzooi nou gewoon meenemen naar huis. Gewoon in het deurvak van de auto, eenvoudig onder de snelbinder op het achterrekkie
van de fiets of in een plastic zakkie in de rugzak. En daarna in de afvalbak.

Paul Moonen
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