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mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Noord-Groningen

Heerlijke herinneringen
Vreselijk hè, die regen en die donkere dagen?! O, nee, helemaal niet. Dan maak ik mijn huis weer gezellig,
met kaarsjes en een mooi boek, met de bekende liedjes. Lekker bij de warme kachel en straks die boom!
Waarschijnlijk is de weergave van dit gesprekje heel herkenbaar.
We zaten in de auto naar het zwembad in Bedum, waar wij, het zwemclubje van Kantens, elke vrijdag
zwemmen. We haalden, al rijdend in de auto, herinneringen aan die goede oude kersttijd en Sint-Nicolaas op.
Zo werd de gedachte aan het koude chloorwater even verdrongen.

Mijn eigen kerstherinneringen gaan
terug naar de vijftiger jaren. Neder-
land was in opbouw, maar voor
veel gezinnen nog een tijd van grote
zorg. Niemand had het echt breed.
We leerden zuinig te zijn en blij te
zijn met een of twee cadeautjes en
een nieuwe gebreide trui. 'Een zon-
dagse trui' was dat, eerder mocht je
hem niet aan.
In de kamer kwam een echte boom,
met knijpertjes, waar je echte kaars-
jes in deed. Die alleen maar aan
mochten met eerste en tweede
kerstdag. De hele kamer rook naar
dennennaalden en op die bewuste
twee dagen naar kaarsvet.
Natuurlijk las vader voor, zongen
we de bekende liedjes en we gin-

gen naar de kerk, waar dan weer
dat kerstverhaal verteld werd.
Waarna we een dikke sinaasappel,
een boek en een krentenbol kregen!
Feest, feest!

Als  we  naar  oma  gingen,  in
Apeldoorn, was het feest nog gro-
ter. Op eerste kerstdag kregen we
cadeautjes, want dat kregen de
neefjes en het nichtje in Canada
ook. En dan bij het diner werd de
haas, geschoten in de Veluwse
bossen, aangesneden. Waarna
vader het kerstverhaal voorlas en
wij bij onze kleine kaarsjes, in een
doorgesneden aardappel als kaar-
senstander, zaten. Kaarsjes die je
nu bijna niet meer ziet, van tien

centimeter hoog en een halve cen-
timeter dik. Na het voorlezen moes-
ten wij ons kaarsje uitblazen omdat
op tweede kerstdag het kaarsje
weer aangestoken werd bij een vrij
kerstverhaal.
De spanning van de voorbereiding
voor die twee bewuste dagen was
heerlijk. Samen met mijn broertjes
maakten wij onder leiding van oma
de kaarsenstanders van aardappel
voor iedereen die bij het 'diner' aan
tafel zat.
Mijn moeder en oma stonden tijden
met verhitte hoofden bij het fornuis
de haas te braden.

Lees verder op pagina 2
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Van de redactie
De donkere dagen voor kerst zijn weer aangebroken, de boom staat weer
in de kamer en vóór u ligt alweer de laatste krant van 2010.
Wij hebben er dit jaar weer met veel plezier aan gewerkt om elke maand
een gevarieerd exemplaar te maken. Ik hoop dat u het met evenveel
plezier heeft mogen lezen. In dit kerstnummer hebben we een aantal
mensen gevraagd om hun wens voor 2011 in één regel samen te vatten.
U vindt deze regels door de hele krant verspreid terug. Rest mij nog
iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt dit jaar, hier heel
hartelijk voor te bedanken want zonder uw bijdrage is het voor de redactie
niet mogelijk elke maand een dergelijke krant te maken.
Tot slot hoop ik dat u dit ook in 2011 blijft doen zodat er elke maand weer
een volle t Lougnijs op de deurmat ligt.
Namens de gehele redactie wens ik u heel goede dagen toe en voor
iedereen een goede gezondheid in 2011.

Namens de gehele redactie,
Wimjan Rietdijk
eindredacteur

Het was de tijd van zuinigheid, we
aten oud brood voor we met de
nieuwe kapjes mochten beginnen.
We droegen de oude schoenen van
de broers en de oude kleren af tot de
'zondagse' weer in aanmerking
kwamen voor de weekse dracht.
Een gevolg daarvan was dat ik die
zuinigheid heel serieus nam. Zo
zelfs dat ik op een keer in de katho-
lieke kerk in Amersfoort, waar ik
dichtbij woonde, de kaarsen voor
Maria heb uitgeblazen. In de veron-
derstelling dat men die vergeten
was uit te blazen. Wat was die
koster kwaad: 'Er uit, er uit!' Daar
begreep ik niets van.

Waarschijnlijk was die tijd ook
donker voor vele mensen, maar de
herinneringen zijn heel licht voor
mij, bij een warme kachel, met

liedjes en voorlezen, uren lang. Als
ik dan nu kijk naar al de reclame
voor kerstgeschenken, kerstdiners,
kerstreizen, kerstconcerten, kerst-
verlichting voor binnen en buitens-
huis en wat al niet meer zij, dan
denk ik wel eens: het wordt steeds
uitbundiger, een groot spektakel,
een groot 'feest' zonder de stilte van
de Geest. Wordt kerstmis, zo geen
kermis zonder st?

Al rijdend naar het koude chloor-
zwembad was dat toch iets om
over na te denken. En na afloop viel
dat zwemwater toch wel mee. Ik
wens ons allen een hele goede
wintertijd en zeker een goede Kerst-
tijd toe.

met vriendelijke groeten,
Rinie Meihuizen

Uiterste inleverdatum voor het februari nummer is 14 januari 2011
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1 Even voorstellen.
Ik ben Karin Gies, 32 jaar en ik woon
samen met Marc Schriemer aan de
Usquerderweg 9. Sinds 08-08-08
en 08-09-10 zijn wij de trotse ouders
van Liene en Thijn.
Momenteel ben ik nog met zwan-
gerschapsverlof, maar half decem-
ber begin ik weer met mijn werk bij
de Rabobank Stad en Midden Gro-
ningen. Daar ben ik drie dagen in de
week werkzaam als klachtencoör-
dinator.
Dit betekent dat ik alle klachten die
de bank binnen krijgt voor het seg-
ment Retail afhandel. Marc heeft
een eigen internetbedrijf dat geves-
tigd is in de stad: iWink.

2. Waar kom je vandaan?
Ik ben geboren en getogen in Een-
rum, ik kom uit een gezin met drie
meiden. Erg gezellig dus. Ik heb in
Eenrum gewoond tot mijn 18e en
toen ben ik op kamers gegaan in de
stad. Na mijn opleiding aan de ho-
telschool ben ik gaan samenwo-
nen met Marc in de stad en kreeg ik
een baan in Nieuweschans. Van
ons appartementje op zeven hoog
in de stad zijn wij hier naartoe ver-
huisd.

3. Hoe ben je in Kantens terechtge-
komen?

Na jaren in de stad zijn we buiten de
stad op zoek gegaan naar een huis
dat aan al onze wensen voldeed. In
2004 vonden wij dit huis en na
aardig wat verbouwingen en veel
geklus hebben wij van de Usquer-
derweg 9 echt onze droomplek
gemaakt. En zoals velen al wel
hebben gezien, zijn wij eigenlijk
altijd wel bezig.

4. Doe je mee aan bepaalde activi-
teiten in het dorp? Zo ja, waaraan?
Tot nu toe hebben wij nog niet aan
veel activiteiten deelgenomen in
Kantens.
Marc en ik hebben allebei een druk-
ke baan en we waren natuurlijk
altijd druk aan het verbouwen, maar
sinds de komst van Liene en Thijn
zijn wij wel actiever.
Liene gaat sinds kort naar de peu-
terspeelzaal en daardoor ontmoet

je natuurlijk ook veel ouders.

5. Omschrijf jezelf in vijf woorden.
Perfectionistisch, zorgzaam, crea-
tief, trots, rustig

6. Met wie zou je een dagje willen
ruilen? Waarom?
Ik zou wel eens een dagje willen
ruilen met Obama, gewoon om te
kijken hoe zijn dag er nou eigenlijk
uitziet. Wat doet hij nu echt de hele
dag?

7. Wat is je favoriete gerecht?
Mijn favoriete gerecht is eigenge-
maakte lasagne met een goed glas
rode wijn, maar ik ga af en toe toch
ook nog wel bij mijn ouders de
stampot zuurkool eten die mijn
moeder maakt. Die smaakt toch
nergens zo lekker als bij haar.

8. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden?
Waarom?
Welke tak van sport.....moeilijk. Ik
ben niet sportief en dan is het moei-
lijk om een sport te kiezen. Maar als
ik het dan toch zou kunnen zeggen
dan zou ik het wel erg gaaf vinden
als ik wereldkampioen turnen zou
zijn, of kunstschaatsen, of zwem-
men, of hardlopen.....
Dat bedoel ik dus, ik kan moeilijk
kiezen.

9. Aan wie zou jij graag een rond-
leiding door je dorp willen geven?
Waarom?
Ik zou wel een rondleiding door
Kantens willen geven aan de Masai
uit Tanzania. Marc is het afgelopen
jaar in Tanzania geweest. Hij heeft
zijn ogen uitgekeken tijdens deze
reis, onder andere tijdens een be-
zoek aan hun dorp en hun huizen. En
ik weet zeker dat het andersom ook
zo zou zijn!

10. Wat vind je het leukst om te
lezen in t Lougnijs en wat zou je
willen veranderen?
Ik vind het leuk om de Nij ien t Loug
te lezen. Ik zou niets willen veran-
deren, t Lougnijs is leuk om te
lezen.

11. Tot slot, aan wie geef je de pen
door?
Ik zou graag de pen door willen
geven  aan  Ineke  Doornbos,  zij
woont aan de Usquerderweg 11.

December
spelinstuif
CSCW/Feestcomité organiseert
een spelinstuif op woensdag 29
december van 13.30 uur tot ±
16.00 uur voor alle basisschool-
kinderen.

In t Schienvat kunnen jullie leuke
spelletjes doen, knutselen en we
spelen een aantal rondes Bingo,
waarmee leuke prijsjes te winnen
zijn. Voor deze middag vragen we
� 3,00 entree en dat is dan inclusief
de spelletjes, meedoen aan alle
bingorondes, ranja en wat lekkers.
De hele middag is er begeleiding
aanwezig. We rekenen op jullie
komst, het is altijd een erg gezellige
middag!

Namens CSCW/Feestcomité,
Janny Reiffers

Sinterklaasfeest zeer geslaagd
mede dankzij onze sponsoren
Gemeente Eemsmond, S.N.S.Fonds, aaps.nu, Rijschool Ammeraal,
Schoonheidssalon Annic, Kapsalon Anita, ANMO praktijk voor ther.
massage, Koffie en Teasty Assen, Baron Service, Blue Mule, Bouw-
bedrijf de Boer, Brokantens, Salon Cleopatra, Holst Adviesbureau
Classic Cars, Autobedrijf Jager, T.de Jonge Timmerwerken, Schoon-
heidsalon Kelly, Hoefsmid Koopman, Klussenbedrijf Kremer, Klus-
senbedrijf Kuipers, Marcella's Kookschuur, Haarsalon Marti, Os-
kam Timmerwerken, Post Natuursteen Warffum, Sauna Mobiel,
V.O.F. Steendam, tegelzetter.eu, Plus Tuitman, Montagebedrijf Zui-
dema, Slagerij Zuidhof.

Bovendien mogen we de inwo-
ners van Kantens niet vergeten.
Dankzij hun gulle bijdragen kon-
den we er weer een echt feest van
maken. Ook de medewerkers van
de gezamenlijke verenigingen,
verdienen een pluim.

Elly Holst

Oudejaars-
oliebollen
Evenals voorgaande jaren worden
er weer, in samenwerking met
Johan de Winter, door De Kaanster
Vlinthippers oudejaarsoliebollen op
oudejaarsdag in t Schienvat gebak-
ken.
Medio december wordt een bestel-
formulier huis aan huis bezorgd in
de dorpen Kantens, Rottum en Stits-
werd e.o. De oliebollen kunnen
worden opgehaald of thuisbezorgd.

Met vriendelijke groet,
E.J. Kuipers
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Advendo zoekt de zon op met
'Bikini's & Bratwurst'
Toneelvereniging Advendo is al weer enkele maanden druk bezig met de
voorbereidingen van het nieuwe stuk 'Bikini's & Bratwurst' dat op
zaterdag 29 januari 2011 in première zal gaan in dorpshuis t Schienvat
in Kantens (aanvang 19.30 uur). Op zaterdag 12 februari zal Advendo het
stuk nogmaals spelen.

_____________________________________________________________________

Nieuws van koren- en pelmolen
de Grote Geert
Op dit moment wordt aan de molen weer onderhoud gepleegd. Zo heeft
molenmaker Dijkstra uit Sloten opdracht gekregen om groot onderhoud
aan de stelling te verrichten. Oude gescheurde planken werden verwij-
derd en de buitenste planken werden vernieuwd. Het geheel ziet er weer
keurig uit.

Het podium zal dit jaar worden
omgetoverd tot een gezellig strand
waar de spelers in allerlei avontu-
ren verwikkeld zullen raken.
Zon, zand en zee met een vleugje
Duitse humor, zijn ingrediënten voor
een gezellig avondje Advendo,
waar gegarandeerd veel te zien en
te lachen zal zijn. Maar liefst 13
spelers doen dit jaar mee met dit
blijspel, dat geschreven is door
Frouwke Doornbos en muzikaal
bewerkt door Willem Knot.

Na afloop van beide avonden zal dj
Eling zorgen voor gezellige muziek,
zodat er nog lekker gedanst kan

worden. Op maandag 3 januari zal
de kaartverkoop van start gaan.
U kunt vanaf die datum kaarten
telefonisch bestellen bij Henk van
Dijk T 552710 of via internet
ticketservice@advendokantens.nl.
Wees er snel bij, want dit vrolijke
strandstuk wilt u niet missen! Kijk
voor meer informatie op onze web-
site www.advendokantens.nl

Let op:
Bestelde kaarten voor beide avon-
den moeten op vrijdag 21 januari
tussen 16.00 en 19.00 uur opge-
haald worden bij Henk van Dijk,
Bredeweg 18 in Kantens.

Molenmaker Dunning is in de werk-
plaats in Adorp bezig met het ma-
ken van twee nieuwe stormluiken
voor in de kap en er zal een nieuwe
halsteen met steenbord worden
gemaakt om de molen weer lekker
soepel te laten draaien.
Molenaar in opleiding, Martijn
Scholten uit Winsum die vaak op
de Grote Geert en molen Eva te
vinden  is,  is  geslaagd  voor  zijn

proefexamen op de molen in Een-
rum. In het voorjaar van 2011 mag
hij het landelijk examen afleggen
bij vereniging de Hollandse Molen.
Proficiat Martijn! Nu de dagen weer
korter worden, staat de molen weer
sfeervol in verlichting.
Voor iedereen prettige feestdagen
toegewenst.

De molenaar en medewerkers

Stoofpeertjes
Het lekkere basisrecept van stoof-
peertjes is erg eenvoudig, maar
ook echt tongstrelend. Met de zes
variatietips bereid je de stoofpeer-
tjes op geheel eigen wijze.

l 1 kilo stoofpeertjes
l 1 theelepel kaneel
l 2 dl rodebessensap
l 100 gr suiker

Schil de peertjes, laat ze heel en laat
de steeltjes zitten. Leg de peren in
een pan, overgiet ze met het bessen-
sap, bestrooi ze met de kaneel en de
suiker en giet er zoveel water bij dat
de peertjes net niet onder water
staan. Breng op hoog vuur met het
deksel op de pan aan de kook, draai
het vuur laag en laat de peertjes een
paar uur stoven (de juiste stooftijd is
afhankelijk van de soort en de groot-
te van de peertjes). Controleer of ze
gaar zijn en laat de peertjes in het
vocht afkoelen. Schep ze uit de pan
en kook het stoofvocht desgewenst
in tot een kwart van het oorspronke-
lijke volume en schep het over de
peertjes.
Stoofpeertjes zijn lekker bij roodge-
braden vlees, wild of gevogelte. Ze

worden op kamertemperatuur ge-
serveerd.

VARIATIETIPS:
l vervang het bessensap door
rode wijn
l vervang de kaneel door twee
kaneelstokjes, een vanillestokje en
een zakje vanillesuiker (dan maar
75 gr suiker toevoegen)
l vervang de kaneel geheel of
gedeeltelijk door gemberpoeder
voor een pittiger smaak
l grote stoofperen worden ge-
schild en gehalveerd of in kwarten
gesneden, verwijder dan de klok-
huizen
l de peertjes kunnen ook als toetje
worden geserveerd, met een bolle-
tje ijs, een toefje slagroom en wat
geroosterde geschaafde amande-
len wordt het een feestelijk dessert
l bij gebruik van Gieser Wilde-
man stoofpeertjes hoeft geen sui-
ker te worden toegevoegd.

Anneke Oosting
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Thais eten
NIEUW IN T SCHIENVAT

Maak kennis met buitenlandse
gerechten
Eén keer in de maand uit eten in t
Schienvat, afwisselend op donder-
dag en zondag.
Dit keer een Thais 4-gangen menu
op 23 januari 2011.
� 17,50 per persoon, aanvang 18.30
uur. Geef u tijdig op, want vol is vol!

Welkomstdrankje + -hapje

1. Salade van taugé en gamba's

2. Bouillon met kip en groente

3. Rijst met noten en rozijnen
Curry van vis
Curry van kip met limoen en
kokos
Curry van gehakt
Curry van ei
Curry van bonen en munt
Courgette met cashewnoten
Gevulde paprika
Salade van ui en sinaasappel

4. kokoshapje met yoghurtdrank

Met Thaise filmbeelden

Kalkoen met appelvulling en ciderjus
l hoofdgerecht
l bereiden 25 min.
l wachten 180 min.
l acht personen

Ingrediënten:
l 1 kalkoen (ca. 3 kg)
l 3 takjes verse salie
l 1 el olijfolie
l 2 tenen knoflook, fijngehakt
l 1 grote ui, gesnipperd
l 1 grote stevige appel
l 200 gr saucijsjes
l 200 ml cider droog of appelsap
l 150 gr katenspek

Materialen:
l bakpapier, braadslede

Bereiden:
1. Laat de kalkoen in één uur op
kamertemperatuur komen. Snijd
de salieblaadjes in dunne reepjes.
Verhit de olie in een steelpan en fruit
de knoflook en ui zachtjes glazig.
Bak de saliereepjes heel even mee.
Laat dit mengsel afkoelen.

2. Schil de appel, verwijder het
klokhuis en snijd het vruchtvlees in
kleine stukjes. Knip het vel van de
saucijzen open en meng in een kom
het vlees met het uimengsel en de
appel.

3. Bekleed de braadslede kruise-
lings met twee grote stukken bak-
papier. Laat het bakpapier heel ruim
overhangen. Vul de buikholte van
de kalkoen met het vleesmengsel

en steek de buikholte dicht met
cocktailprikkers. Wrijf de kalkoen
rondom in met zout en peper.

4. Leg de kalkoen in de braadslede.
Bedek de bovenkant met plakjes
katenspek. Vouw het bakpapier
rond de kalkoen omhoog en bind
het met rolladetouw dicht. Vouw
eventuele kieren ook dicht.

5. Schuif de braadslede in de oven
en schakel de oven in op 150 °C. Zo
wordt de kalkoen heel geleidelijk,
met de oven mee, warm. Braad de
kalkoen in ca. drie uur bruin en
gaar.

6. Vouw het bakpapier iets open en
schenk het braadvocht in een hap-
jespan. Voeg de cider of wijn toe en
kook het geheel op hoog vuur in tot
een lichtgebonden jus. Breng de jus
op smaak met citroensap, zout en
peper. Leg de kalkoen op een schaal
en geef de jus apart erbij. Lekker
met gekarameliseerde aardappel-
tjes en haricots verts met walno-
ten.

Anneke Oosting

Mijn goede voornemen voor 2011 is:

Een nieuw jaar, een nieuwe woning.
Ik wil dankbaar zijn en genieten van wat Vader in de hemel geeft.

Iedereen een gezegend 2011 toegewenst!

A.T. Schuiling - Bijsterveld
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Workshop Digitale Fotografie
Als vervolg op de avond over digitale fotografie bestaat de mogelijkheid
om een workshop te volgen. De workshop bestaat uit vier avonden. Op
de gratis informatieavond van 18 november is met de toen aanwezige
mensen afgesproken om twee avonden fotografie en twee avonden over
foto's bewerken te doen.

De eerste avond begint op maan-
dag 17 januari in t Schienvat te
Kantens.
Cursusleider: Fotograaf Peter Kap-
teijn uit Spijk.
Tijd: 20.00  - 22.00 uur
Gewenst aantal deelnemers: min.
zes, max. acht of negen personen.
Kosten: e 75,00 voor vier avonden
(werkmap bij de prijs inbegrepen).
Belangstellenden kunnen zich tot
10 januari aanmelden bij mevr.
Groenhof T 551228 of mw. Steen-
dam T 551633

OV-CHIPKAART
Zoals u ongetwijfeld hebt gehoord
of gelezen, gaat de strippenkaart in
de loop van 2011 verdwijnen. Er
worden overal voorlichtingsbijeen-
komsten georganiseerd hoe de OV-
chipkaart gaat werken voor alle
openbaar vervoer (bus, trein, tram
en metro). De Vrouwenraad kan
een avond organiseren op dinsdag
1 maart van 19.30  21.30 uur in t
Schienvat te Kantens. Voorwaarde
is dat er minimaal 20 mensen aan-
wezig zijn. Op deze gratis informa-

tieavond zal door middel van een
powerpointpresentatie het gebruik
van de OV-chipkaart worden uitge-
legd, zoals welke chipkaart, het
opladen van de kaart, check in en
check uit enz. en u kunt natuurlijk al
uw vragen stellen. U kunt nu alvast
tot 10 januari aan mw. Groenhof of
mw. Steendam doorgeven of u be-
langstelling hebt voor een dergelij-
ke avond.
aanmelden bij mevr. Groenhof T
551228 of mw. Steendam T 551633

KLEINE KLUSJESDIENST
Wij maken u nogmaals attent op
deze nieuwe dienst. Er zijn al men-
sen geweest die er gebruik van
hebben gemaakt. U kunt bellen voor
kleine zaken, zoals een dakgoot
bladvrij maken, lamp verwisselen,
klein schilderklusje, licht tuinwerk,
fietsband repareren enz. Vergoe-
ding voor de vrijwilligere 5,00 per
uur. In het vervolg kunt u het tele-
foonnummer vinden achter in t Loug-
nijs onder de Vervoersdienst. Con-
tactpersoon: Charlotte Funken T
551084

_______________________________________________________________________________

Vrouwen van Nu kijken uit naar 2011
Wij beginnen het nieuwe jaar met de jaarvergadering. Aansluitend geven
we het woord aan de heer Rogier Hilbrandie uit Zuidhorn. Rogier
Hilbrandie is in 2009 tot leraar van het jaar verkozen. Hij is leraar aan
basisschool 'de Kromme Akkers' te Garnwerd. Hij zal ons vertellen over
het basisonderwijs in het algemeen.

Er zijn in de loop der jaren grote
veranderingen geweest en nu met
het nieuwe kabinet komen er weer
veel vernieuwingen. Leegloop van
het platteland, grote of kleine klas-
sen enz. Ook de rapporten die de
kinderen mee krijgen, hoe we die
moeten lezen wordt besproken. Het
belooft een leerzame en interes-
sante avond te worden.
Wilt u meer over het basisonder-
wijs te weten komen?
U bent van harte welkom op: 18
januari 2011 in Vita Nova te Mid-
delstum om 20.00 uur.

NBvP  Vrouwen  van  Nu  afdeling
Middelstum-Kantens
wenst u allen prettige feestdagen
en een gezond 2011 toe

Mijn goede voornemen

voor 2011 is:

Positief doorgaan met
datgene wat me bezighoudt.

Hanny de Vries-Kuiper
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Cleopatra, de mooie koningin uit het oude Egypte. Zij leefde van 69 tot
30 voor Christus. Volgens overlevering baadde zij zich in ezelinnenmelk,
aangevuld met exotische oliën. Dit deed ze om haar huid er jong en
stralend te laten uitzien. Ik denk niet dat we in het oude gemeentehuis
in de Beautysalon van Diana van Meggelen ezelinnenmelk zullen aantref-
fen. Diana komt op een middag bij me voor een interview en de eerste
vraag aan haar is waarom haar salon Cleopatra heet.

Toen ik drie jaar geleden mijn salon
opende, was mijn man Louis net in
Egypte geweest. Hij kwam met sou-
venirs, beeldjes, thuis. Ons huis is
een mooi karakteristiek oud gebouw
uit 1919 en omdat Cleopatra uit de
oudheid stamt en met schoonheid
wordt geassocieerd, stelde hij voor
om de salon Cleopatra te noemen.
Ik hoor een beetje aan je spraak
dat je niet in Nederland bent gebo-
ren. Kun je iets over jezelf vertel-
len?
Ik ben geboren in Wit-Rusland en
woon hier nu acht jaar. Toen ik een
relatie kreeg met Louis ben ik naar
Nederland gekomen. Zelf bezoek ik
een enkele keer mijn familie, maar
mijn moeder komt regelmatig naar
ons. Ik heb twee jaar Nederland-
se les gevolgd (haar uitspraak
van het Nederlands is een com-
pliment waard). In Wit-Rusland
was ik afgestudeerd als kin-
derpsychologe, maar met bui-
tenlandse diploma's is het moei-
lijk om werk te vinden. De beau-
tybranche vond ik altijd al leuk.
Ik was vroeger vaak met make-
up bezig. En studeren gaat mij
gemakkelijk af!
Hoe lang moet je voor schoon-
heidsspecialiste studeren?
Ik ben twee jaar in Groningen
naar het Alfa-college gegaan.
Gewoon naar school, stage lo-
pen. Vaak moest je een model
meenemen. Daarvoor vroeg ik
vriendinnen en kennissen uit
Kantens en Middelstum. Ik heb
examen gedaan en ben ge-
slaagd. Het beroep leek me leuk,
thuis was wel ruimte voor een sa-
lon en zo is het begonnen.
Hoe staat het met de klantenkring.
Komen de klanten hoofdzakelijk
uit Kantens, Rottum en Stitswerd
of ook wel van buiten onze dorpen?
In het begin kwamen er hoofdzake-
lijk dames uit Kantens, maar door
mond-tot-mondreclame kwamen
er ieder jaar meer. Nu komen de
klanten ook uit Uithuizen, Mid-
delstum, Usquert, Loppersum en
Winsum. Op maandag en dinsdag

is de salon 's middags geopend,
woensdag, donderdag en vrijdag 's
avonds, allemaal op afspraak.
Kun je iets over de behandelingen
vertellen?
Er zijn kleine behandelingen, zoals
wenkbrauwen epileren en verven,
harsen, manicure van nagels. Dat
is in 20 - 30 minuten klaar. Grote
behandelingen duren één tot ander-
half uur.
Eerst ga je het huidtype beoorde-
len, overleggen wat de klant wil, bv.
pukkels, mee-eters, gerstekorrels
verwijderen voor een schoon ge-
zicht. Mensen met een droge huid
kunnen behandeld worden met pro-
ducten op oliebasis. Of een anti-
rimpelbehandeling om de fijne rim-

peltjes te vervagen, contouren van
het gelaat strakker te maken. Om
het resultaat te behouden, moet je
ook thuis de juiste producten ge-
bruiken.
Voor jonge mensen in de puberteit
is er een speciale acnébehande-
ling.
Heeft iedere salon zijn eigen mer-
ken?
Het zijn speciale producten alleen
voor beautysalons, bedoeld om de
huid te verbeteren. Ze bevatten meer
voedingsstoffen en werkstoffen en

zijn sterker dan de producten die je
gewoon in de winkel koopt. Die zijn
voor de verzorging, die in de salons
voor verbetering.
Als ik mijn handen wil laten mani-
curen, wat staat me dan te wach-
ten?
De nagels in een mooie vorm vij-
len, nagelriem verzorgen, even-
tueel gele (rook)nagels bleken,
handmasker en handscrub voor
droge handen en de keuze van na-
gels wel of niet lakken.
Je organiseert beautyavonden
voor ongeveer zes personen. Hoe
verloopt zo'n avond?

Mensen hebben altijd vragen
als ze bij me komen. Daarom
houd ik één of twee keer per
maand op de donderdagavond
in onze woonkamer een soort
vragenuurtje, tevens doe-avond.
Het eerste uur vertel ik van alles
en beantwoord vragen. Het twee-
de uur gaan de dames het ge-
leerde met de producten die op
tafel staan op zichzelf uitprobe-
ren. Deze avonden zijn gratis.
Je bent sinds kort gediplomeerd
pedicure. Wat is cosmetische
pedicure?
Dat is bij de voeten hetzelfde als
bij het verzorgen van de handen.
Medische pedicure is pijnlijke
problematische voeten behan-
delen bv. likdoorns, kloven, eelt-
lagen. Sinds september kan ik
mensen met reuma, diabetes,

een spastische voet en ouderen
helpen. Nu ik dit erbij doe, komen er
meer mannen naar de salon.
Dit is het kerstnummer van t Loug-
nijs. Iedereen wil er met de kerst
graag een beetje mooi uitzien. Hoe
staat het met de prijzen, is het voor
iedereen betaalbaar?
De prijzen zijn voor modale inko-
mens, geen torenhoge prijzen.
Mensen met een gewoon inkomen
moeten ook bij me kunnen komen.
Bovendien heb ik iedere maand
een aanbieding, die ik via posters

bij de supermarkten, bij t Schienvat
en in t Lougnijs bekend maak.
Rond de kerst doe je kaviaarbehan-
delingen. Dat klinkt exclusief.
Dat zijn gezichtsbehandelingen met
producten op kaviaarbasis. In ka-
viaar zitten proteïnen en algenex-
tracten en die hebben een stimule-
rende werking op de celstofwisse-
ling. De huid gaat er frisser uitzien.
Daarnaast hebben crèmes op ka-
viaarbasis een antirimpeleffect,
trekken de huid glad. Ik doe dit
alleen in december om de luxe van
het product te laten ervaren. Een
behandeling koste 55,00. Een pot
crèmee 200,00.
En… al een beetje zin in kerst?
Met  kerst  zijn  er  cadeautjes.  De
familie komt de eerste dag bij ons
en de tweede kerstdag gaan we uit
eten.
Nog goede voornemens voor het
nieuwe jaar?
Voor visagie gaan studeren. Dan
leer je hoe je make-up moet toe-
passen.
Eind januari begint de cursus.

Na Diana bedankt te hebben voor
dit gesprek, nodigt ze me uit om
haar salon te komen bekijken. Dat
lijkt me heel leuk, want toen Kan-
tens nog Gemeente Kantens was,
stond het bureau van mijn man in
haar salon.

Anje van der Hoek

Mijn goede voornemen

voor 2011 is:

2011 tot een positief jaar
maken door met vrolijkheid

en vertrouwen de dingen
te doen.

Anna de Kuyer
__________________________________
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Dezember
t iest mie tou
t griest mie tou
dij leste moand van t joar
zo vroug aal duuster
wereld klaain
k wol ja zo geern
t veujoar zain

t laagt mie tou
t zingt mie tou
dij leste moand van t joar
ik zai t licht
en heur t laid
van ale tieden
van aiweghaid

dij leste moand van t joar

Mw. Mekel

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

zoaans:
lougnijs, riemkes, stukjes,
recept, etc.

Grunneger Biebel en Psaalms &
Gezangen
Noadat ien 2008 vertoalplougen van Liudgerstichten kloar waren mit t
overzetten van Biebel oet oorspronkelke toalen ien t Grunnings, is
ondertied deur kemizzie kerklaiden van aigenste stichten de berieming
Psaalms & Gezangen oetbrocht en veurege moand prezentaaierd ien
kruuskerk van Loppersom. Paardie lu vienen Boers nait mooi, aander
vienen t hail schier.

Veurbeelden:
Er ruist langs de wolken…
Ain noam klinkt deur wereld van zuud tot aan t noor
Dij hemel en eerde verbiendt mit mekoar.
Dij noam het zo'n mooie, zo'n zuvere klaank,
Verdrift ons verdrait, moakt ons haart vol van daank.
Waist doe, kenst doe dij noam nog nait?
t Is noam van mien Haailand, mien lust en mien laid.
Of:
Stille nacht, heilige nacht…
Stille nacht, hillege nacht
Davids Zeun, laank verwacht,
Kwam ien Bet'lem ien vijstaal terecht,
Wer op strobèr ien krubke legd,
Hai, Gods haalege Zeun,
Hai, Gods haailege Zeun.
Of:
Uren, dagen, maanden, jaren
Uren, doagen, moanden, joaren,
Vlaigen toerloos, zunder keer.
Ales gaait hier weer verloren,
Niks dat standholt om ons heer!
Van ons pad deur t haile leven
Blift gain voutstap meer te zain.
Aal wat is,zel ons begeven,
God is aiweg, Hai allain.

Ien ons ôlle, middelaiwze Antonius kerk en ook ien aandere kerken
vanzulf zellen dij laiden schier klinken.

Aldert B. Ritzema

Opoe Tjaden
(GEBKE HINRICHS TJADEN)

Opoe Tjaden, geboren in 1829, Viktorbur bie Aurich (Duutsland). Heur
jeugd brocht ze deur in t Noordhollandse Petten. Op vatteg-joarege
leeftied kwam ze noar Stad. Bekend bie Stadjers en Ommelanders. Elke
dag laip ze achter heur woagentje noar bloumkemaart en weerom. Woar
zai verscheen, ston t verkeer stil. t Leek wel of ze nait stokkend of dood
kon. Ze het 66 joar in Stad touholden.

Dou ze in 1935 106 wer, was t groot

feest in Stad. Kommessoares van
de Keunegin, börgmeester en de
vraauw, old en jong wollen heur
haand langen. Muzikanten blaizen
feestmeziek.
n Poar weke eerder haar t aans net
leken of opoe heur leste bordje
mous had haar. Hail Stad haar oam
inholden. Mor heur jongste dochter
van 62 haart al zegd: 'Ze dut ter om,
niks as fiebelekwinten, omreden ik
te loat bie heur kommen bin oet
Amsterdam.

'Zai kreeg geliek. Op t grote feest
lachde opoe: 'k Begun weer te le-
ven. Bin nog mor zezze, dij aander
honderd heb k weggooid.' Dat was
toch wat te driest. n Dikke moand
loater het ze ter tou doan.

Opoe  Tjaden  is  begroaven  op
Rooms-Kathelieke begroafplaats in
Stad.

Gedailte van tekst kommen oet
'Toal en Taiken' van meert 1990

Snij
Lutje ding
speult
veur eerste moal
in snij
widde spul
is veur heur nij.

Veurzichteg
pakt ze
n haandvol wit
en pruift
en vuilt
wat mooi is dit.

Ik zit veur t glaas
en zai
t verwondern
van n kind
dat widde wereld
zo biezunder vindt.

Veur t kind
binnen ale dingen
in wereld nij
och bleef
n bult
mor under snij.

Mw. Mekel

Mijn goede voornemen

voor 2011 is:

Een soepel 2011

Nicole Boschman  (Mashibo)
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'Zou jij een stukje voor Vakwerk kunnen leveren over jouw werk als
predikant?' Dat werd mij gevraagd. Ik werd even stil, want stukjes
schrijven over een onderwerp, dat gaat nog wel, maar over mijn werk en
over mijzelf, nee, daar ben ik niet zo bedreven in. Een lichte beschroomd-
heid overvalt mij dan.

Opbrengst collecte Multiple Sclerose
Het Nationaal MS Fonds heeft met 44 collectanten het mooie bedrag van
e 2363,- in de hele gemeente Eemsmond opgehaald tijdens de collec-
teweek in november.

Dankzij deze opbrengst kunnen we
nuttige dingen doen én regelen voor
mensen met Multiple Sclerose
(MS). Maar ook voor de mensen in
hun naaste omgeving. Met uw hulp
krijgen meer mensen met MS zicht
op een toekomst. Multiple Sclero-
se is de meest invaliderende aan-
doening onder jonge mensen, zelfs
kinderen, in Nederland. Helaas is
het nog niet mogelijk om MS te
genezen. Het MS Fonds helpt men-
sen die Multiple Sclerose hebben
met coaching, voorlichting en fi-

nanciering van wetenschappelijk
onderzoek.
We bedanken de gevers, maar ui-
teraard ook de collectanten die door
weer en wind op pad zijn gegaan.
Hebt u de collectant gemist, dan
kunt u een bijdrage overmaken op
giro 5057 te Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van vol-
gend jaar ondersteunen als collec-
tant?
Neem contact op met het Nationaal
MS Fonds, T 010-5919839 of via
www.msfonds.nl

'Maar heel veel mensen weten niet
wat een dominee of pastoraalwer-
ker doet. Hebben geen goed beeld
over je werk, denken dat het bij het
leiden van een zondagse dienst
ophoudt. Begrijp je wel?' En ja, ik
begreep dat. Ik kon mij nog herinne-
ren hoe mijn moeder, zittend achter
haar naaimachine, kijkend over de
rand van haar bril terwijl ze naar de
overbuurman keek, zei: 'Zo'n domi-
nee heeft het toch maar gemakke-
lijk. Zondags een kerkdienst en door
de week vrij.' Wij woonden in Haren
tegenover dominee Dragt, voor
sommige Kantsters een bekend fi-
guur omdat hij, ook al was hij ge-
pensioneerd, toch een dag in de
week door de Gereformeerde ge-
meente fietste, weer of geen weer,
en mensen bezocht. Zijn herderlijk
werk deed. Deze dominee mocht
graag tuinieren en deed dat door de
week. Ik was in die tijd een behoor-

lijke flapuit van acht jaar. Zo maak-
te ik dus diezelfde opmerking als
mijn moeder, terwijl ik met hem
door zijn tuin scharrelde. Het resul-
taat was dat de dominee eens rus-
tig op zijn schoffel leunde en vertel-
de dat hij naast de zondagse dienst,
door de week het heel druk had met
mensen bezoeken. Zieken vooral,
soms thuis en ook in het zieken-
huis, gespreksgroepen leidde en
catechisatie. Werken met de jeugd,
dat vond hij geweldig. Daarnaast
waren er de begrafenissen en dat
was zwaar, al dat verdriet, om de
nabestaanden dan op te vangen,
hen weer wat levensmoed te ge-
ven. Dan waren daar ook nog de
nodige vergaderingen die bij zijn
werk hoorden. En zo'n preek was
ook niet een twee drie klaar, daar-
om was hij vaak even aan het
tuinieren. Begrijp je wel? Ja, en dan
bezocht hij ook nog de gedetineer-
den in de gevangenis, 'Hotel de
houtenlepel', aan de Verlengde
Hereweg. U begrijpt, ik was diep
onder de indruk en briefde dit weer
over aan mijn moeder, wat die
buurman toch allemaal deed, bij
een kopje thee met een Maria-
biscuitje. Mijn moeder was op dat
moment niet zo erg blij met zo'n
flapuit. Nu, vele jaren later, bewan-
del ik dezelfde weg als die toenma-
lige buurman, dan wel als Doops-
gezind predikant van het Samen-
werkingsverband van Noord West
Groningen. Een werkterrein dat ligt
tussen Zoutkamp en Delfzijl met
'drie  en een  beetje' gemeenten en
leg vele kilometers af op huis-/

ziekenbezoek, nu op winterbanden.
Ik werk dan wel niet met gedeti-
neerden (wat mij de mond toen zo
open deed vallen), maar leid wel
menige gespreksgroep met oude-
ren en de jeugd. Ook hier in Kantens
geef ik al jaren met veel plezier
godsdienstles en, de laatste jaren,
ook in Middelstum. Daarnaast sta
ik bijna elke zondag op de kansel.
Ik zie natuurlijk een heleboel werk-
zaamheden over het hoofd. 'Dat
hoort gewoon bij je werk.' Een plot-
seling telefoontje, waarbij een mens
jou nodig heeft. Een luisterend oor,
een goed gesprek. Het is beslist

geen baan van negen tot zes. Nee,
soms  werk  ik  tot  23.00  uur  's
avonds. Vooral in de wintertijd, met
al die extra activiteiten, ben je soms
zeven dagen in de week bezig. Ze-
ker zo rond de kersttijd of straks
weer met Pasen. Maar met veel
plezier. En bij het maaien van mijn
grasveld kan ik mijn gedachten
laten gaan over alles wat ik tegen-
kom 'als werker in de wijngaard'.

Hele goede kersttijd en
een gezond nieuwjaar,
Rinie Meihuizen

Licht, dat ons aanstoot in de morgen

'Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt.
Waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt'.

Dichter-pastor Huub Oosterhuis.
Uit de bundel 'Tussentijds'.
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Kerst in Kantens, Rottum
en Stitswerd 2010
'Maar een geboorte is niet meer te stuiten
hoe ook de wolf verscheurt het lam'

Gerrit Achterberg

Hij staat er weer in ons dorp, de grote kerstboom bij t Schienvat en elke
dag komt er wel een feestelijke verlichting bij. Zo bereiden onze dorpen
zich voor op de kerstdagen. Waarschijnlijk roept het bij de meesten van
ons iets op van nostalgie: samen eten, je familie weer zien of, als je
kerkelijk bent, feestelijke bijeenkomsten in de kerk, met mooie oude
liederen.

Ingezonden mededeling van
de Gereformeerde kerk vrijgemaakt Kantens

Kerst vieren
Straks vieren we weer kerst: de geboorte van Jezus! Door Hem wordt
het weer Licht in de donkere wereld. Hij is het grote licht! Mooi is dat!
In de kerk vieren we dat op verschillende manieren:

En altijd weer zijn er de lichtjes.
Alleen die al stralen in de donkere
dagen van december iets hoopvols
uit: het Rijk van het donker zal
ophouden, we gaan naar de tijd toe
dat het licht het van het donker zal
winnen. Kerstfeest als een soort
midwinterfeest, zoals onze voor-
ouders dat ook al vierden.

Sluit dat aan bij de dichtregels van
Gerrit Achterberg? Wat kunnen die
betekenen?

Je kunt deze zinnen vanuit een oer-
oude bijbelse traditie verstaan. Dan
verwijzen ze naar de geboorte van
het kind Jezus dat de wereld komt
redden en zo licht brengt waar de
machten van het duister heersen.
De komst van dat kind wordt ieder
jaar opnieuw gevierd omdat de
wolven  de machtigen die heersen
over de kwetsbaren (het lam) - het
niet blijvend voor het zeggen heb-
ben. Er is een God in ons bestaan
die opkomt voor de kwetsbaren,
die zijn zoon daarvoor in ons mid-
den geboren laat worden.
En als je niet in deze bijbelse tra-
ditie staat, wat kan een zin als
hierboven dan voor je betekenen?

Dan gaat het over een kracht die er
in mensen is om tegen de stroom
in, met alle pijn/weeën die dat kan
kosten, zich niet neer te willen
leggen bij de dingen zoals ze er nu
eenmaal zijn. Zich niet neer te
leggen bij zinnen als 'zo is het nu
eenmaal, wolven verscheuren
lammeren'. Het is een appel op
ons om op te komen voor wat voor
jou belangrijk is in je persoonlijk
leven, voor het leven in de maat-
schappij. Zoals vijf mensen uit
ons dorp dat hebben gedaan tij-
dens de tweede wereldoorlog. We
hebben dat met oud en jong op 4
mei jl. herdacht. Nu zijn we niet
allemaal verzetshelden. Maar er
zijn zoveel manieren om licht te
brengen waar het donker is, om in
de beelden, die van oudsher bij
kerst horen, te blijven.

Voorbeelden?
l Door je niet monddood te laten

maken door wat 'men' zegt.
l Door te zoeken, met anderen,

naar voedingsplaatsen.
l Door gewoon om te zien naar

wie bij je woont.

Voor mij valt de bijbelse en niet

Het kerstfeest is een mengelmoesje
van allerlei tradities
We kennen het kerstfeest vooral als de viering van de geboortedag
van  Jezus.  Maar  het  kerstfeest  heeft  ook  z'n  oorsprong  in  de
Germaanse feesten rondom de midwinterwende. Onze voorouders
vierden tijdens de donkerste dagen van het jaar de terugkeer van het
licht en de overvloed door lichtjes te branden, grote feestmaaltijden
te houden en cadeaus te delen. Ook de feestdag van Mithras, de
Romeinse god van het licht, op 25 december heeft bijgedragen aan
onze traditie. En de kerstman? Die is overgewaaid uit Amerika.
Ontstaan in het jaar 1823 door een gedicht in een populair magazine.
De schrijver liet zich inspireren door de Sinterklaastraditie van
Nederlandse immigranten!

Kerstnachtdienst in Kantens
De plaatselijke kerken van Kantens nodigen u uit voor de Kerstnacht-
dienst op 24 december in de Antoniuskerk, aanvang 22.30 uur. Het
thema is: Hoe zal ik U ontvangen?
Voorganger is Mw. J.C. Prins-Pestoor, het orgel wordt bespeeld door
Martin Sprenger. Medewerking wordt verleend door Het Hervormd
Kerkkoor en de Toalschatten uit Bedum o.l.v. I. Heikoop. Iedereen is
van harte welkom!

bijbelse  manier  om  naar  Gerrit
Achterberg te luisteren samen: het
komt er uiteindelijk gewoon op aan
wie we zijn, als dorpsgenoten sa-

men levend in deze mooie dorpen.

Sieds Prins
december 2010

Mijn goede voornemen

voor 2011 is:

Iedereen de gezondheid
die hij nodig heeft

voor een fijn leven in 2011.

Wimjan

Vrijdagmiddag 24 december
Knutselmiddag voor kinderen van
4 t/m 12 jaar van 14.00 - 16.00 uur

Zaterdagochtend 25 december
feestelijke Kerkdienst
(tijdens de overdenking is er oppas
voor kinderen van 0 tot 3 á 4 jaar)
aanvang 10.30 uur
hierna Broodmaaltijd (met nog wat
warms) voor iedereen!
We nodigen jullie en u van harte uit
om dit mee te vieren!
Je hoeft je niet op te geven: je mag
zomaar komen!!

Hartelijke groeten van iedereen van
de
Gereformeerde kerk vrijgemaakt
Kantens
Pastorieweg 21a in Kantens
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Kerkhistorie
Een dominee in Zierikzee
zat op zijn vrije maandagmorgen,
Om vijf uur 's morgens, het weer zat mee,
aan de waterkant te vissen, zonder zorgen.

Er lag nog wel een hele week
van werk in zijn gemeente voor hem.
Zo dacht hij, terwijl hij naar zijn dobber keek
en niemand van zijn gemeente stoorde hem.

Dat zag een boer, die melken ging,
wel ja, de pastor aan het water.
Dat was niet naar de boer zijn zin,
hij was nogal een echte prater.

'Goeiemorgen dominee, welaan
willen de vissen nu al bijten?
Moet u niet eens op huisbezoek gaan,
heeft u hier wel tijd voor?' Een fel verwijten.

De dominee had toen juist beet
en haalde een snoek van de dobber.
De boer, die met de melkkar verder reed,
bleef over de pastor verder tobben.

De dominee uit Zierikzee
liet het er niet bij zitten.
Om vijf uur 's morgens, de andere week
ging hij op bezoek, de boerin lag nog te pitten.

'Maar dominee, wat bent u vroeg,
'k lag nog in bed. Mijn man melkt nu de koeien'.
'Is 't waar? Groet uw man, dat is genoeg.'
De boer zou zich nooit meer met 't vissen bemoeien.

door Nel Andeweg  van Brakel
____________________________________________________________________

'n Lichtje van binnen….
Het is misschien een beetje dwaas
maar 't is toch werkelijk zo
wanneer het 's avonds schemerig wordt
zit ik in mijn crapeaud
met jonge Lotje op mijn schoot
haar handjes op mijn arm
haar hele lijfje zacht en stil,
haar wangetjes rood-warm….

Dan zeg ik van de kleine prins
en van de nachtegaal
van elfjes in het grote bos,
en haasjes allemaal,
dan hoor ik soms een diepe zucht
van Lotje op mijn schoot
en grijpt haar kleine hand wat traag
naar kruimelstukjes brood…

Het is misschien een beetje dwaas
maar 'k hoop het werkelijk zo
dat, als ze ouder is en groot
en ìk in mijn crapeaud
ze bij me komt met lief en leed
haar handen op mijn arm
de diepere zin van léven proeft
geweldig groot en warm….

Margreet van Hoorn
Uit: Welkom
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Tai Chi in Kantens
Iedere dinsdagavond geeft Jan Jansen uit Groningen in t Schienvat te
Kantens Tai Chi lessen v.a. 20.00 - 21.30 uur

Docent Jan Jansen, in 1977 begonnen met Tai Chi, volgde vanaf 1987
lessen van o.a Grootmeester Djie Han Tung en Tang Wel. Door hen
gestimuleerd de Tai Chi-studie te intensiveren en de kennis over te
dragen doceert hij met geestdrift en plezier sinds 1988.

Zo'n 25 jaar geleden werd zijn be-
langstelling voor ontspanningsme-
thodes gewekt. Gaandeweg ging
hij zich hier steeds meer in verdie-
pen. Vanaf midden jaren '80 beoe-
fent hij dagelijks Taiji. Inmiddels
heeft hij meer dan tien jaar ervaring
met lesgeven aan groepen in Noord-
Nederland. Hij geeft al vele jaren
demonstraties en workshops (on-
der andere voor bedrijven) in het

Verborgen  Rijk  van  Ming  in  de
Hortus te Haren. In oktober 1999
behaalde hij met een aantal leerlin-
gen een eerste en derde plaats op
een groot internationaal toernooi in
Boedapest. Naast de traditionele
Yang-stijl (43 bewegingen) beoe-
fent en onderwijst hij vele Qi Gong-
vormen, de traditionele Chen-stijl
en een traditionele Taiji-zwaard-
vorm.
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Er ligt weer ijs
Donderdag 2 december was het eindelijk weer zover. Het ijs op de
Thomas Wierema ijsbaan aan de Pastorieweg in Kantens werd dik
genoeg bevonden om op te schaatsen. Op de eerste middag werden de
schaatsen door enkele tientallen fanatiekelingen ondergebonden en kon
de ijspret beginnen. Er werd direct vol overgave geschaatst en geijshock-
eyd om vervolgens jezelf op te warmen met een beker warme chocola-
demelk of kwast. We hebben de laatste tijd overigens wel geluk met de
strenge winters. Na een aantal sukkelwinters schiet het kwik nu al drie
jaar bijna iedere nacht onder nul. Iedere keer als het maar een beetje vriest
denken wij Nederlanders direct aan een Elfstedentocht. Duizenden
mannen en vrouwen die onder erbarmelijke omstandigheden 200 kilome-
ter over de dichtgevroren Friese sloten schaatsten. Wij vinden het
prachtig. Massaal voor de televisie zitten met een kop chocolademelk en
een bord Unox soep, iedere landgenoot doet het. Typisch Hollands. In het
buitenland kijken ze maar raar naar ons volkje. Wie gaat er nou voor zijn
plezier 200 kilometer schaatsen om als beloning een lullig kruisje te
krijgen. Ja, in het buitenland snappen ze onze schaatsgekte niet, ik kan
er begrip voor opbrengen. Maar ja, in andere landen hebben ze ook
tradities waar ik geen bal van snap, ieder zijn eigen gekte. Maar terug naar
de 'tocht der tochten'. Het is alweer 13 jaar geleden dat de tocht is gereden,
toen met Henk Angenent als winnaar. Mocht er trouwens dit jaar een tocht
gereden worden, is hij er niet bij evenals nummer twee van de editie van
1997 Erik Hulzebosch. Ze zijn uitgeloot, met andere woorden, ze zijn er
niet bij. Net als vele andere Nederlanders die misschien al jaren in training
zijn voor deze wedstrijd. Maar ja, anders wordt het ook wel onverant-
woord. Ikzelf houd het liever, net zoals vele anderen, bij de plaatselijke
ijsbaan. Maar genieten van de Elfstedentocht ga ik vast en zeker!

Nils Reiffers
____________________________________________________________________

Pepernotenactie Stichting Doe Een Wens
Svenn Hamming wil graag iedereen bedanken die pepernoten bij hem
heeft gekocht voor de Stichting Doe Een Wens. Svenn heeft zelf 202 zakjes
verkocht en was hiermee de beste verkoper van de FC Groningen Junior
Club. In totaal heeft de Junior Club iets meer dane 2300,00 opgehaald voor
de Stichting.

Namens Svenn, bedankt!

E-pupillen V.V. K.R.C. kampioen
Op 7 december 2010 is bekend geworden dat het E-team van de
plaatselijke voetbalvereniging kampioen is geworden in de 1e klasse DA
(najaar) van de E-pupillen. Normaal gesproken zou iets dergelijks op een
normale wedstrijddag gerealiseerd worden, ware het niet dat de laatste
competitiewedstrijd op 4 december jl. is afgelast. Inhalen van dit duel
is gezien de weersvooruitzichten door de KNVB ingeschat als een
onmogelijkheid. De bond heeft vervolgens dan ook bepaald dat KRC E1
zich gezien de ongeslagen status als enige ploeg dan ook terecht
kampioen mag noemen. Komt daarbij dat de laatste wedstrijd nog moest
worden gespeeld tegen de nummer laatst, Pelikanen E4 en er mag vanuit
gegaan worden dat ook hier de winst behaald zou worden.

Wat in het vorig seizoen net niet
lukte, is dus nu wel gelukt. Daar
waar toen het feest verstoord werd
door de E-ers van CVVB (2-4 verlies
thuis), was er nu geen ploeg bij
machte om onze E-ers in hun triomf-
tocht te doen struikelen. Toch bleef
het tot het einde toe spannend, want
in de stand werd de voetbaltrots
van Kantens op de voet gevolgd
door het team van Appingedam: die
ploeg had echter wel een beter
doelsaldo. De voorsprong op de
Damsters is echter vanaf de eerste
wedstrijd altijd drie punten ge-
weest; dit wisten de Kantsters zelf
te bewerkstelligen door in de eer-
ste competitiewedstrijd in Appin-
gedam een overwinning van 1-5 te
boeken.
De reeks die KRC E1 heeft neerge-
zet mag best imposant genoemd
worden. Alle acht duels werden
gewonnen en in vier daarvan wer-
den geen tegendoelpunten geïncas-
seerd. In totaal werd er 47 keer door
de Kantsters gescoord, wat een
gemiddelde van bijna zes goals per
wedstrijd oplevert. Daarentegen
moest de verdediging met keeper
in totaal zes keer buigen voor de
tegenstander. Verder zijn meerde-
re spelers er toe in staat geweest
om een hattrick te scoren!
Het team wordt gevormd door de
volgende spelers: Ramon Hogen-
berg, Marlon Moorlag, Lisanne

Buma, Jeroen Brontsema, Jordy
Robbe, Frank Buma, Fleur Kijlstra,
Anko Baron, Anouk Werkman, Jur-
riën Zuidhof, Stephan Siepel en
Martin Pettinga. Het trainersduo
bestaat uit Bart Robbe en Jan Moor-
lag.
Na de winterstop zal het E-team
uitkomen in een andere klasse,
waarschijnlijk is het dan ingedeeld
bij tegenstanders waarvan het las-
tiger is om te winnen. Alle support
is dan ook van harte welkom! Mocht
u fysiek verhinderd zijn om onze
jeugd aan te moedigen, dan kunt u
via de website van KRC toch nog op
de hoogte blijven van het reilen en
zeilen  van  KRC  E1!  Via
www.vvkrc.nl onder de noemer
'Jeugd' kunt u alles dan nog eens
rustig nalezen!

Met vriendelijke sportgroet,
Jeugdleiding E-pupillen
V.V. K.R.C. E1

Vrijdag 24 december is er  een
kerstkaraokeparty vanaf 21.00
uur in de kantine van KRC,
toegang gratis!

v.v. KRC wenst iedereen
fijne feestdagen en een
gelukkig en sportief 2011
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Opeens is het winter
De eerste sneeuwvlokken zijn gevallen, we kunnen er nu niet meer
omheen, de winter heeft zijn intrede gedaan. Nu moeten wij toegeven dat
het ook wel weer iets gezelligs heeft, maar op dit moment kan ik alleen
maar denken aan alle narigheid die dit weertype met zich meebrengt.
Nog net even op tijd langs de garage geweest om de auto te voorzien van
winterbanden. Is straks een stukje prettiger rijden als het dik winter gaat
worden. Momenteel loop ik drie keer in de week in Kantens, Simon twee
keer in Rottum en Stitswerd, om er voor te zorgen dat iedereen zijn
kranten op tijd in de bus krijgt.

Als de winter doorzet dan zal het af
en toe een hele opgave zijn om dit
alles op tijd bij iedereen in de bus te
krijgen. Terugdenkend aan vorig
jaar zou dat ook deze winter wel
weer eens het geval kunnen zijn.
Maar zoals iedereen ondertussen
al wel heeft vernomen, wij komen
altijd. Hele barre omstandigheden
hebben we gehad en eigenlijk al-
leen maar verbaasde mensen die
eigenlijk geen krant hadden ver-
wacht.
Nou zijn er altijd wel dingen die me
opvallen in deze koude periode.
Hoe vervelend kan het zijn als je de
avond ervoor de boel net netjes
hebt aangeveegd en er ligt de vol-
gende ochtend alweer ongeveer
tien centimeter sneeuw.
Gelukkig hebben we ook veel men-
sen  in  het  dorp  die  al  aardig  op
leeftijd zijn en hun stoepje dan zelf
even netjes aanvegen. Veel jonge-
ren zouden daar een voorbeeld aan
moeten nemen. Denk eens aan de
ouderen die het al niet zo goed meer
kunnen doen en doe dan niet alleen
je eigen, maar neem hun stoepje
ook eens mee. Je doet niet alleen de
ouderen daar een plezier mee, maar
zoveel anderen zijn daar ook erg blij
mee. Sta ook eens stil bij alles wat
er door de brievenbus komt en de
mensen die daarvoor verantwoor-
delijk zijn. En als je denkt dat het
dan weer verbetert dan zitten we er
helaas helemaal naast.

Maandagmiddag, het heeft even
gedooid, en dan laat de vorst zich
weer eens van zijn beste kant zien.
Vreselijk, alles spiegelt en uitgere-
kend deze maandag natuurlijk extra
folders om te bezorgen. Wat nor-
maal in twee uurtjes rond gaat,
duurt op deze maandag opeens een
keer zo lang. Overal spekgladde
wegen en weinig mensen die even
de moeite nemen om wat zout te
strooien.
Als we allemaal een beetje doen,
dan wordt het een stukje prettiger
om bij  de weg te zijn.  Sommige
brievenbussen zijn haast niet te
bereiken, wat ik zelf heb ondervon-
den op deze maandag.
Als dit een voorteken is van wat er
allemaal nog aan winterweer gaat
komen, dan kan het voorkomen dat
wij bij extreme weersomstandig-
heden de brievenbussen voorbij
gaan. We zullen het dan op een later
tijdstip opnieuw proberen, maar bij
ons afhalen mag natuurlijk altijd. En
voor de mensen die ons niet weten
te wonen staat onderaan het adres
vermeld.
Wij willen graag blijven bezorgen
dus laat iedereen hier eens zijn
gedachten over gaan, zodat het niet
zover hoeft te komen.

Petra en Simon Mus
Kolpendestraat 8
Kantens
T 552673
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Telefoon
Youp, niet mijn favoriete cabaretier overigens, is bezig met een aanval
tegen de zogenaamde helpdesks. Dit zijn goedwillende jongens en
meisjes met een koptelefoon en een microfoontje, die de hele dag tegen
betaling mensen, bij wie iets niet lukt, te woord staan. Meestal weten de
jongens en meisjes ook niet wat er aan de hand is en beloven ze het uit
te zoeken, waarna de klacht in een wirwar van computersystemen een
eigen leven gaat leiden. Je hebt niet zomaar een hulpvaardig persoon aan
de lijn. Als je belt en je hebt gehoord hoeveel cent per minuut de 'help' kost
moet je van een computerstem uit allerlei mogelijkheden kiezen, opties
heet dat tegenwoordig. Dat gaat zo: 'Wilt u iets weten over uw betalingen:
kies 1; wilt u iets weten over technische zaken: kies 2; wilt u….' En zo
gaat dat eventjes door. Na lang nadenken weet je een keuze te maken en
dan kom je bij de volgende computerstem. Weer kiezen. Dat kan een
aantal keren doorgaan. Een keuzemenu heet dat tegenwoordig.
De verleidingen van internet bestaan onder andere uit het vergelijken van
prijzen van allerlei consumptiegoederen en diensten. Zo zag ik dat én
telefoon én internet én televisie goedkoper zijn als je alles bij één
maatschappij onderbrengt. Providers noemen ze dat tegenwoordig.
Het Ziggo Alles-in-1 pakket is zo'n goedkope aanbieding. Je hoeft niets
te doen, alleen even een formulier op internet invullen en dan komen ze
vanzelf gratis aansluiten en de oude provider zeggen ze af.
Op het afgesproken tijdstip op de afgesproken dag kwam de gratis
monteur. Een rustige jongeman, die zo te zien verstand van zaken heeft.
Hij is niet van Ziggo, maar wordt aangenomen voor dit soort klussen.
Ingehuurd heet dat tegenwoordig. Keurig netjes plaatste hij een kastje
(modem) en sloot tv, computer en telefoon aan. Alles deed het, behalve
de telefoon. De monteur belde met Ziggo en hoorde dat er een interne
storing was. Het euvel zou in enkele dagen verholpen zijn. 'Zolang kunt
u met uw oude provider bellen', zei hij monter. Nou dan heeft hij niet met
de handige afzegservice rekening gehouden. Die werkte wel! Hij was nog
niet weg en onze lijn werd afgesloten. Hulde!
De helpdesk bellen. Maar hoe doe je dat als de telefoon niet werkt? Nu
hebben wij wel een mobieltje, maar die ligt een groot deel van het jaar
in de kast en wordt er alleen uitgehaald met vakanties. Alleen de kinderen
mogen bellen en dan alleen nog in geval van nood en dood. Met een
mobieltje een helpdesk bellen is trouwens onbetaalbaar, vijfentwintig
euro voor een gesprek, inclusief wachttijden is niks. Prepaid heet dat
tegenwoordig.
Dat werd dus bellen bij bevriende buren en e-mails sturen. Iedere keer
kregen we als antwoord dat ze niet wisten hoe lang de storing ging duren,
maar dat ze met man en macht aan het werk zijn. Na vijf weken hebben
we de moed opgegeven. We hebben ons afgemeld bij Ziggo en weer
opnieuw aangemeld bij KPN. Hoewel we ons oude nummer wilden
houden, kwam per omgaande brief een nieuw nummer. Moegestreden
lieten we het daar maar bij. Angstig dat als we dáárover gaan opbellen
we weer alles kwijt zijn. Weer een week later waren we opnieuw
aangesloten met een nieuw nummer. Helaas …. een dode lijn. De
helpdesk van KPN was verbazingwekkend hulpvaardig en zou de volgen-
de dag (zo snel?!) een monteur sturen. Ze dreigden wel met een forse
rekening als er iets door onze schuld verkeerd was. Angstvallig heb ik alle
draadjes nagekeken, maar mede door mijn gebrek aan kennis omtrent
dit soort zaken, kon ik niets vinden. De KPN-monteur kwam binnen en zei:
'Oh ik zie het al, een foutje van de centrale. Geen kosten voor u'. Na twee
minuten hadden we na zes weken weer telefoon.
Ieder familielid en iedere vriend, kennis en zakenrelatie ons nieuwe
nummer doorgegeven. Contactpersonen heet dat tegenwoordig. Iedereen
blij en proberen of ons nieuwe nummer werkt. En inderdaad het werkt.
Ik denk nu met weemoed terug aan de zes weken dat niemand me stoorde
tijdens eten, televisie of slaapje op de bank.

Eric de Klerk

_____________________________________________________________________

Cursus Dansexpressie
in Dorpshuis Stitswerd
Al weer voor het 6e jaar organiseert Anna de Kuyer (dansschool Heart-
beat) een cursus Dansexpressie in Stitswerd. Uitgangspunt voor deze
cursus is het ervaren en ontdekken van je eigen dans waarin je jezelf kunt
(leren) uiten. Een verrassende en vrije vorm van dans waarbij je, d.m.v.
oefeningen, lichaam, kracht, ruimte en tijd gebruikt om tot een intense en
plezierige danservaring te komen.

Start dinsdagavond 11 januari 2011, 19.30 - 21.00 uur (14 keer).
Voor info en opgave T 06 - 11083127
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Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 (  0,10 p.min)
______________________________________

TANDARTSEN:
”Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefo-
nisch te consulteren.”
24/25 december
P. Brouwer
Uithuizen - T 0595 - 431642
26/27 december
J.D. Buwalda
Bedum - T 050 - 3013994
28/29 december
M.J. den Engelse-Boelkes
Ezinge - T 0594 - 622121
30/31 december
A.M. van Waes
Uithuizermeeden - T 0595 - 413684
1 januari
Tandartspraktijk de Vlijt
Bedum - T 050 - 3015462
2 januari
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies
Winsum - T 0595 - 441545
8/9 januari
Tandartspraktijk F.H. Bennink
Ten Boer - T 050 - 3022720
15/16 januari
Tandartspraktijk Buining-Gelder-
blom
Winsum - T 0595 - 441740
22/23 januari
P. Brouwer
Uithuizen - T 0595 - 431642
__________________________________________

PSYCHOTHERAPIE EN
SUPERVISIE:
Mw. Drs. J.R. Boelema. Praktijk:
Groensingel 38 Middelstum.
Voor het maken van afspraken van
ma. t/m vr. tussen 8.00 - 8.15 uur.
T06 - 51255926
______________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum:T050 - 3014260
______________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595 - 551084
______________________________________

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK EVA:
Voor vragen en het maken van
afspraken: T 0595 - 557131
Voor dringende vragen of voor de
bevalling: T06 - 13731172
______________________________________

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

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE
T 0597 - 412613
____________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST
T0595 - 551084

Als….
Als groene takken
de wereld kleuren.
Als kaarsjes branden
en dennen geuren.
Als witte vlokken
in stilte dalen.
En duizend sterren
de nacht in stralen…

Als kerstverhalen
uit oude boeken
in onze harten
een plekje zoeken.
Als kachels snorren
en poezen spinnen.
En zelfs de zwervers
zijn veilig binnen…

Als al die dingen
ons overkomen.
Verwarmde kamers,
versierde bomen.
Als verre vrienden
een kaartje sturen.
En oorlog plaatsmaakt
voor staakt-het-vuren…

Dan weet ik zeker
dat het Kerstmis is.

Marian van Gog
Uit: Platwerk

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

1e kerstdag 25 december
10.30 uur  leesdienst en kerstfeest-
viering met de kinderen

2e kerstdag 26 december
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  leesdienst

Oudejaarsavond 31 december
19.30 uur  ds. S. Schaaij, Eelde

Zaterdag 1 januari
10.00 uur - leesdienst

Zondag 2 januari
09.30 uur  ds. S. Cnossen, Ureterp
14.30 uur  ds. T. Groenveld, Roode-
school

Zondag 9 januari
09.30 uur  ds J. Oosterhuis, Winsum
16.30 uur  ds. T. Groenveld, Roode-
school

Zondag 16 januari
11.00 uur  ds. L.J. Joosse, Gronin-
gen
14.30 uur  ds A.A.J. de Boer, Ureterp

Zondag 23 januari
11.00 uur  ds T. Groenveld, Roode-
school
14.30 uur  ds H.W. van Egmond, Ten
Boer

Zondag 30 januari
09.30 uur  ds M.O. ten Brink, Roode-
school
16.30 uur  ds A.J. Balk, Delfzijl

Zondag 6 februari
09.30 uur  S. Schaaij, Eelde
14.30 uur  ds S.W. de Boer, Haren
______________________________________

CHR. GEREFORMEERDE KERK
KANTENS

Zaterdag 1 januari
10.00 uur - ds. P.C. de Lange

Zondag 2 januari
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
14.30 uur - ds. P.C. de Lange

Zondag 9 januari
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  leesdienst

Zondag 16 januari
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
14.30 uur - ds. P.C. de Lange

Zondag 23 januari
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
19.00 uur - ds. P.C. de Lange
Opendeurdienst

Zondag 30 januari
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
14.30 uur - ds. P.C. de Lange
_____________________________________________

Protestantse Gemeente
Kantens-Stitswerd

Kantens, Antoniuskerk

Vrijdag 24 december
22.30 uur  mevr. J.C. Prins-Pestoor
Interkerkelijke kerstnachtdienst
m.m.v. Hervormd kerkkoor Bedum

Zondag 26 december
10.00 uur  mevr. J.C. Prins-Pestoor
Kerstzangdienst

Vrijdag 31 december
19.00 uur  mevr. J.C. Prins-Pestoor
Oudejaarsavonddienst

Zondag 2 januari
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
(na de dienst koffie/thee in Salem)

Zondag 9 januari
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk,
Haren, viering Heilig Avondmaal

Zondag 16 januari
10.00 uur  dhr. M. Sprenger
leesdienst

Zondag 23 januari
10.00 uur - drs. S.J. Prins

Zondag 30 januari
11.00 uur - ds. C.E. Lavooij, Pernis
(na de dienst koffie/thee in Salem)
________________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 26 december
19.00 uur - ds. E.G.B.W. Ockels
Familie kerstdienst

Zondag 9 januari
19.00 uur - ds. A.J. Fraanje

Zondag 23 januari
19.00 uur - ds. E.G.B.W. Ockels

Oud papier
Zaterdagmorgen

8 januari
T 552395
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Agenda
Kantens
Vrijdag 24 december
Gereformeerde kerk vrijgemaakt
14.00 - 16.00 uur
Knutselmiddag voor kinderen van
4 t/m 12 jaar.

Kantine v.v. KRC
vanaf 21.00 uur
Kerstkaraokeparty toegang gratis!

Zaterdag 1 januari
t Schienvat
vanaf 01.00 uur tot ?
Nieuwjaarsborrel.
Elkaar een goed en gezond jaar
toewensen, dat kan in t Schienvat.

Zondag 2 januari
t Schienvat
15.00 - 17.00 uur
Opening expositie Aizo Betten
(schilderijen)

Woensdag 5 januari
t Schienvat
19.30 - 22.00 uur
Schrijfcursus o.l.v. Bianca Boxtart

Donderdag 6 januari
t Schienvat
13.30 - 16.00 uur
Computercursus (o.v.b.)
10.00 - 16.00 uur
Schilder workshop

Dinsdag 11 januari
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Ledenvergadering Advendo

Woensdag 12 januari
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
C.S.C.W. vergadering

Woensdag 19 januari
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub o.l.v. Alie Zijlstra
19.30 - 22.00 uur
Schrijfcursus o.l.v. Bianca Boxtart

Zondag 23 januari
t Schienvat
Uit eten in eigen dorp
4-gangen menu Thais

Woensdag 26 januari
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub

Vrijdag 28 januari
t Schienvat
Generale repetitie Advendo

Zaterdag 29 januari
t Schienvat
Uitvoering Advendo

Vaste activiteiten t Schienvat

Maandag
09.30 - 10.30 uur
Bodyshape
19.30 - 22.30 uur
Toneelclub Advendo

Dinsdag
09.30 - 10.45 uur
Volksdansen
20.00 - 22.00 uur
Tai Chi
20.30 - 21.30 uur
Volleybal

Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugdgym (Climax)
19.30 - 22.30 uur
Damclub

Donderdag
19.30 - 20.30 uur
Bodyshape

Vrijdag
17.00  - 19.00 uur
Keuken open + dagmenu
19.30 - 22.30 uur
Biljartclub

Zaterdag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie Salon
17.00  - 20.00 uur
Keuken open + dagmenu

Zondag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie Salon
Expositie Aizo Betten

Weekendmenu
Rita's Eetsalon
Vrijdag 7 januari
Hutspot + speklap/worst
Zaterdag 8 januari
Nasischotel + geb. ei
Vrijdag 14 januari
Boerenkool + speklap/worst
Zaterdag 15 januari
Geb. aard. met geb. uien +
vlees*
Vrijdag 21 januari
Stamppot zuurkool + spek-
lap/worst
Zaterdag 22 januari
Snert + roggebrood
Vrijdag 28 januari
Geb. aard. met kool/vlees*
Zaterdag 29 januari
Bruine bonensoep

Dagmenu's e 4,75
*Gehaktbal, kippenpoot of
pangafilet

Bestel tijdig Op = Op
De menu's zijn ook te zien op
www.schienvatkantens.nl

Keuken ook open voor patat
en snacks.
Bestellen op T 551280
b.g.g.M 06-20839053
(ook voor afhalen)

Mijn goede voornemen

voor 2011 is:

Mijn kerstwens is dat wij
ook dit jaar een gezellige

maaltijd hebben, zodat we in
het nieuwe jaar een reden
hebben om ons aan allerlei

diëten over te geven.

Deda

Mijn goede voornemen

voor 2011 is:

Mijn eetgewoonten een beet-
je meer in acht nemen. Niet

te veel tussendoortjes.

Trijntje de Jong-Boonstra
__________________________________

Rottum
13 november tot 15 januari
'Nu nog mooier'
Baron van Asbeckweg 38
Warfhuizen
Woensdag t/m zaterdag
van 10.00  - 18.00 uur
Expositie Annet Eveleens.

Vanaf 21 november
Kerk Rottum
Dagelijks van 10.00  - 17.00 uur
Expositie van Loek Nieuw 'Sporen
van een stukadoor'.
Toegang gratis.

Zondag 26 december
Kerk Rottum
19.00 uur
Familie kerstviering met ds.
E.B.G.W. Ockels.

Mijn goede voornemen

voor 2011 is:

Het pad dat je bewandelt
door het mooie Groninger

landschap, is er om elkaar
tegemoet te komen. Geluk-

kig Nieuwjaar.

Loekie, Bart en Toshi
__________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis
Koor Pavane.

Dinsdagavond
Dorpshuis
Dans Heartbeat.

31 december/1 januari
Na het vuurwerk: Dorpshuis open
om wensen aan elkaar over te bren-
gen.
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Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Eric de Klerk
Anneke Oosting
Aldert Ritzema
Alette de Vries-Rennen
Gerad Werkman

Eindredactie:
Wimjan Rietdijk
_________________________________________

FEBRUARI NUMMER
UITERSTE INLEVERDATUM
14 JANUARI 2011

Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens

Per mail
tlougnijs@kantens.nl

De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
________________________________________

Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
T 551924
E tlougnijs@kantens.nl

Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
Rabobank 34.22.17.933
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost
e 15,- per jaar.
___________________________________________________

Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T  434206
___________________________________

Redigeerwerk:
Paulien Ros.
______________________________

Drukwerk wordt verzorgd door
Drukkerij Sikkema.
_____________________________________________

De gift die wij ontvingen in de
periode november-december:

De Kookschuur e25,00

Hartelijk dankt!

Foto van de maand
Niets is voor mij rustgevender dan het geluid van blad! In de lente en zomer ritselend en dansend in de wind
aan de bomen, in de herfst vooruit geschopt door voortploegende schoenen en hoge laarzen. Pas nog knisperend
in de droogte, nu dof van de plakkende regen, binnenkort krakkelend en barstend door de vorst. (Het hekje aan
het wandelpad te Rottum Noord).

Paul Moonen_____________________________________________________________________________________________


