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Sint en Pieten warm onthaald in Kantens
Het was moeilijk om Kantens te vinden dit jaar. Een dikke mist hing over het water en het was heel koud. Dus
moesten wij maar rustig aan varen richting Kantens. Toen we in de buurt van het dorp kwamen, hoorden wij
de kinderen al zingen. Onderweg zeiden wij tegen elkaar: "wat is het toch weer fijn om in Kantens aan te
komen!".

Nadat we Pakjesboot 8 bij de mo-
len hadden aangemeerd, kwamen
wij aan wal en renden we zo snel
mogelijk naar de kinderen om pe-
pernoten uit te delen en om tekenin-
gen voor Sinterklaas en onszelf in
ontvangst te nemen.
Na een mooi welkomstwoord van
Lizanne Groeneweg, vertrokken wij
vanaf de molen om een rondrit met
een echte paardenkar door Kan-
tens te maken.
"Wat is het toch weer fijn om in
Kantens te zijn" hoorde ik de pieten
weer zeggen. Na de rondrit door het
dorp gingen we naar t Schienvat
waar een hele leuke middag geor-
ganiseerd was. Bij het horen van
het lied "Sinterklaasje kom maar
binnen met je knecht'' kwamen wij
met Sinterklaas binnen en strooi-
den we natuurlijk pepernoten. Na
een paar liedjes met Sinterklaas

gezongen te hebben, was het de
beurt aan Wuppie de clown. Wat
hebben wij gelachen om zijn grap-
pen en goocheltrucs! En helemaal
om dat verhaal over die 2 verliefde
pieten, verkleed als Alladin en Yas-
min, die met elkaar gingen trouwen
en dat hun goudblok gestolen was.
Maar gelukkig toverde Wuppie al-
les weer goed.
Na een middag vol grappen en
grollen met de kinderen én Wuppie,
hebben wij t Schienvat verlaten om
ook nog even naar het Jeugdhonk te
gaan. Daar gingen wij de met de
oudere kinderen dansen en dansen
en nog veel meer dansen tot dat ik
dacht "nu moeten mijn pieten wel
uitrusten, anders wordt het van-
avond niets meer op het dak!"
Toen kwam het moment waar wij
nooit zo blij mee zijn: dat wij Kan-
tens weer moesten verlaten! "Dag

Sinterklaasje" klonk uit de kinder-
kelen toen Sinterklaas met ons weer
in de mist verdween....
Tot volgend jaar Kantens!

Groeten
Sint en zijn Pieten
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MYSTERIE
'Onze' kerk wordt op het moment opgeknapt. Er is een groot bord
geplaatst. Daarop staan de opdrachtgevers en uitvoerders vermeld. Als
titel staat bovenaan: Instandhoudingsproject Gregoriuskerk Stitswerd.
Vanuit mijn raam kijk ik er precies op. Ik ben er de laatste maanden vele
keren langsgelopen. Nooit wat opgevallen. En ineens afgelopen week las
ik: Gregoriuskerk… Gregorius? Ik meende te weten dat de kerk Geor-
giuskerk heet. Dat vereiste nader onderzoek. En wie weet het beter dan
de site van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Op Groninger Kerken Digitaal staat
vermeld bij de kerk in Stitswerd: De
kerk is gewijd aan St.Georgios of-
wel St. Joris. Deze heilige uit de
vierde eeuw is in Groningen be-
kend als Sint Joris van de legende
van de Draak. In deze legende wordt
verteld hoe Joris een draak doodde
die mensenoffers verslond. Dus
Georgius!
Even verder:
Vanaf 1201 - ter ere van de heilige
Gregorius wordt een overwelfde
zaalkerk gebouwd met een vrij-
staande toren. Dus toch Gregorius!
Nu is Gregorius een heilig ver-
klaarde paus die overleed in 604 na
Christus, terwijl Georgius, even-
eens heilig verklaard, volgens over-
leveringen onthoofd werd in 303.
Verschil drie eeuwen! De Stichting

via een mail met deze gegevens
geconfronteerd.
Enkele dagen later kwam een ant-
woord:
Dag meneer De Klerk,
De kerk is gewijd aan de heilige
Georgius en heet inderdaad de Ge-
orgiuskerk. Jammer dat dit niet goed
vermeld is op het bord voor de kerk,
spellingsfoutje zullen we maar zeg-
gen. De vermelding bij de tijdsbalk
(vanaf 1201) is inmiddels aange-
past. Met dank aan uw oplettend-
heid!
Met vriendelijke groeten,
Stieneke Wierda, mediatheek
Stichting Oude Groninger Kerken

Mysterie opgelost!

Eric de Klerk

Stichting Project Oekraïne
Iedere laatste zaterdag van de maand is onze winkel open van 13.00 -
17.00 uur. We verkopen artikelen uit Roemenië en Oekraïne en speel-
goed. Ook kunt u lege flessen langsbrengen of op laten halen op de laatste
zaterdag van de maand. Kom gerust eens vrijblijvend binnen lopen! Koffie
en thee staan altijd klaar aan de Oosterweg 7, 9995 VJ in Kantens T 552424.
De opbrengst komt ten goede aan projecten die we in Roemenië en
Oekraïne gaan uitvoeren.

Sinterklaas aanbieding zaterdag 26 november:
Rieten veger met houten steel: ......... . 4,50
Veerspringer .................................. . 2,50
Babyslofjes ................................... . 3,00
Op bestelling: poffert: naturel, met krenten, rozijnen en/of appel.
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1. We chatte ff met…
Ferry Jansen, negen jaar en ik woon
in Kantens, ik zit op de Meerpaal in
Groningen.

2. Wat is je favoriete muziek?
Jannes en ander Nederlandstalig.

3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden.
Waarom?
Voetbal, omdat ik dan beroemd
word.

4. Waar kunnen we je in het week-
end (overdag of 's avonds) tegen-
komen?
Op het voetbalveld.

5. Wat is je favoriete vakantiebe-
stemming?
Ameland.

6. Voor wat voor gerecht kunnen
wij jou 's nachts wakker maken?
Patat.

7. Op welke site ben jij vaak te
vinden? Waarom?
www.spelen.nl om spelletjes te
doen.

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
eruit?
Miljonair worden.

9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Voetbal en speelweek.

10. Wat zou jij in het dorp waarin
je woont willen veranderen?
Waarom?
Skatebaan, omdat dat cool is.

11. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Wouter Groenewold aan de Poe-
lestraat in Kantens.

Vermiste slang verstopt zich
onder gft container
Zaterdag 5 november jl. was een 76 jarige vrouw in haar tuin aan de
Meidoornstraat bladeren aan het harken. Toen ze haar groene container
ging verplaatsen, kreeg ze de schrik van haar leven. Er lag een slang onder
verstopt. Ze bedacht zich geen moment, pakte een schep uit de schuur
en begon op het beest te meppen. Met de schrik goed in de benen belde
ze meteen de overburen op met de vraag of ze wel even wilden kijken.
Een slang van ongeveer een meter lang werd levenloos in haar tuin
aangetroffen. Het beest werd al geruime tijd vermist.

Gerad Werkman
___________________________________________________________

Nieuws van Foundation Roza
Volg kleine nieuwsberichten nu simpel en snel via
Twitter!  Via  Twitter  zal  ik  u  steeds  op  de  hoogte
houden en als het foto's of verslagen zijn, een verwij-
zing naar de site geven.

Kijkt u eens op de site, en gebruik de link!
http://www.foundationroza.nl/

Bedankt en geef het door!
Met vriendelijke groet,

Attie Rules
Het was al weer de tweede avond dit seizoen dat de leden van de
Rottumer klaverjasclub bij elkaar kwamen. Altijd weer op de eerste
vrijdag van de maand is de koffie klaar om 20.00 uur, worden de
dorpszaken besproken en dan zo rond 20.30 uur wordt er begonnen met
kaarten.

Na de eerste avond stond de kam-
pioen van vorig seizoen weer bo-
venaan, maar daar wilden de ove-
rige leden zeker wat aan gaan doen.
Het zal ons niet weer gebeuren dat
hij voor de derde keer achter elkaar
gaat winnen. Heel fanatiek (?) werd
er daarom gekaart. Sommigen na-
men  zelfs  geen  borrel  om  maar
geconcentreerd te blijven. Na een
paar boompjes was het dan zo ver.
De kampioen zat er wat stilletjes en
sip bij want zijn onderbuikgevoel
was niet best. De puntenmeester
kwam na alle standen te hebben
opgeteld naar voren. En ja, de kam-
pioen werd laatste deze avond en
vertrok met stille trom! Maar goed,
wie won er die avond en tot ieders
verrassing en plezier was de grote

winnaar Attie! Een daverend ap-
plaus vulde het dorpshuis en de
kampioen, reeds op weg naar huis,
moet dit buiten gehoord hebben.
Daarna volgde nog de tussenstand
voor het kampioenschap. En we-
derom werd er hard gejuicht en
geklapt toen bleek dat Attie ook de
eerste plaats van de kampioen had
overgenomen en hij drie plaatsen
zakte. Iedereen nam nog een borrel
en proostte met een brede glimlach
op het gezicht. Ik ben erg benieuwd
of de kampioen nog terug kan ko-
men en mee kan doen om de prijzen
dit jaar. Voorlopig is deze maand
Attie al een beetje kampioen.

Groet,
Uw ReRo
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Wij willen mensen helpen te helpen
Onze dochter Renate heeft tijdens een werkproject in Kosovo kennis
gemaakt met een jongen en zijn familie. Als vader ben je nieuwsgierig
en wil je het gezin leren kennen. Samen met Renate ben ik afgereisd naar
Kosovo om een beeld van het land en de mensen te krijgen. Na het
passeren van een nogal norse douane, worden wij op het vliegveld van
Pristina innig verwelkomd door bekenden van Renate.

Onderweg van Pristina naar Gjako-
va zien wij hoe geweldig mooi het
land is. Helaas zien we ook wat
voor schade de oorlog tussen de
Kosovaren en de Serviërs heeft
nagelaten. In Gjakova worden wij
zeer gastvrij bij mensen in huis
opgenomen en krijgen van anderen
een auto tot onze beschikking. Moe
van de reis, maar toch nieuwsgie-
rig, verkennen we het stadje en
schrikken van wat we zien. De
straten zijn slecht onderhouden en
in het verkeer geldt het recht van de
sterkste. We zien bedelende kinde-
ren en in de winkels gaat de prijs
spontaan omhoog bij het horen van
de Engelse taal.
De volgende dag reizen we de ber-
gen in om de familie van Ndue, de
vriend van Renate, te ontmoeten.
Wij ontmoeten Roza Nikollbibaj, de
moeder van Ndue. Vol trots laat zij
ons haar huisje zien. We schrikken
van de omstandigheden waarin zij
leven en dit heeft alles met gebrek
aan middelen te maken. Bij het zien
van dit alles vroeg ik mij af, hoe
kunnen we deze mensen helpen?
Die avond hebben Marthi en ik een
lang gesprek via skype en doe ik
mijn verhaal.

We verblijven de hele week veel bij
de familie Nikollbibaj en ervaren
veel warmte. Maar naast de liefde
zien we ook het verdriet en de ar-
moede in dit gezin. Tijdens het ge-
zamenlijk bereiden van een Kos-
ovaars gerecht constateerden wij
dat de oven compleet was afge-
schreven en niet meer op zijn taak
was berekend. Met behulp van een
tolk hebben wij een nieuwe oven
voor het gezin gekocht. Mama Roza
was blij verrast en zeer dankbaar.
Nu zitten zij er weer warmpjes bij

en kan er gekookt en ook weer
brood gebakken worden.
We hebben een geweldige week
gehad en veel indrukken opgedaan.
Met name de verhalen over de
oorlog, hun vlucht naar Albanië, de
emoties, het verdriet van verlies,
maar ook de vreugde over het sa-
menzijn als gezin hebben grote in-
druk op ons gemaakt. Maar ook
hebben we gezien waar het anders
kan en dat hulpverlening vaak ook
aan dingen voorbijgaat. Eerste le-
vensbehoeften zijn belangrijk, maar
ook het stimuleren om hun leven
weer in eigen handen te nemen. De
kinderen uit dit gezin zijn allemaal
19 jaar of ouder en moeten leren zelf
nuttig te zijn, geld te verdienen en
verantwoordelijkheid te nemen.
Hier werd ons idee geboren om een
stichting te starten, zodat we dit
gezin kunnen helpen en hen stimu-
leren zelf verder te gaan.
Kortom, het gezin helpen leren sa-
menwerken, daarna verder kijken
in de naaste omgeving wat er nodig
is aan voedsel en materiaal.
Inmiddels hebben wij Foundation
Roza opgericht, we zijn er nu vijf
keer geweest en hebben geweldi-
ge dingen kunnen neerzetten en
samen met familie Nikollbibaj plan-
nen gemaakt.
Van alle ontwikkelingen doen wij
verslag op onze site:
www.foundationroza.nl,  waar  u
zich ook kunt aanmelden voor onze
nieuwsbrief en reacties kunt ach-
terlaten. Tevens zijn wij te volgen
op Twitter! Wij hopen u in de toe-
komst zo volledig mogelijk op de
hoogte te houden.

Foundation Roza
René en Marthi Zuidema

Redactioneel
Allereerst wil ik graag wat rechtzetten. Vorige maand is er in het
Grunneger Houkje een tekening van de Groninger dichter - schrijver Jan
Boer geplaatst.
Deze fraaie tekening is van de site http://www.janboer.org/ gehaald en
gemaakt door Erwin Drenth. Tot onze spijt zijn wij vergeten de bron te
vermelden bij het artikel. Onze excuses daarvoor.

Dan nog iets anders. Het valt ons op dat er weinig stukken binnenkomen
van verenigingen of activiteiten in onze dorpen. Ik wil iedereen daarom
oproepen om toch de belevenissen van je club of van een activiteit naar
ons te sturen. Als je het moeilijk vindt iets te schrijven kun je ook altijd
één van de redactieleden benaderen om je verhaal te vertellen, dan
maken wij er een mooi geheel van.
t Lougnijs maken we samen en zonder jullie bijdragen is er geen krant en
dat zou toch heel jammer zijn.

Tot slot wens ik iedereen een geweldige Sinterklaastijd toe, dat het er
maar gezellig aan toe gaat in de huiskamers.

Namens de gehele redactie
Wimjan Rietdijk
Eindredacteur
____________________________________________________________________

Kleurrijke expositie in kerk van Rottum
Van 16 november tot 1 februari exposeren amateurschilders uit Surhui-
sterveen en omgeving hun topstukken in de kerk van Rottum. De groep
schildert al jaren onder de bezielende leiding van Jan de Boer uit Kornhorn.

Er wordt geschilderd met olieverf
op doek. Portretten, dieren, bloe-
men en stillevens zijn ondermeer
onderwerpen die op de schilderijen
worden afgebeeld. Daarbij worden
diverse technieken toegepast. Er
wordt geschilderd aan de hand van
foto's en andere voorbeelden.
Van 1 mei tot en met 29 juni van het
afgelopen jaar waren schilderijen
van de schildersgroep te zien in het
kerkje van Noordwijk. In de kerk
van Rottum tonen de amateurschil-
ders hun nieuwe topstukken. De
groep schilders hoopt met hun ten-
toonstelling een impressie te kun-
nen geven van wie ze zijn en wat ze

kunnen. Een grote verscheidenheid
in techniek en kunst biedt de bezoe-
ker een boeiende tentoonstelling.

De expositie is dagelijks te zien en
de toegang is gratis.

Oud papier
zaterdagmorgen

17 december
T 0595 - 551788
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Naar Amerika
Aan het begin van dit schooljaar had ik niet kunnen vermoeden dat mijn
oudste zoon naar het land van onbegrensde mogelijkheden zou gaan.

Hij zit in klas 5 van het VWO en vindt
het vak wiskunde erg leuk. Voor het
wiskundetoernooi op vrijdag 23
september in Nijmegen heeft zijn
leraar van het Gomaruscollege
twee teams aangemeld. Vanuit heel
Nederland doen er 100 teams mee
en het is natuurlijk geweldig om
voor de eer van je school te kunnen
strijden. Je moet er wel wat voor
over hebben: enkele weken voor-
bereiding om de werking van aller-
lei cryptosystemen te kennen (en
op die manier wiskundige proble-
men  te  kunnen  oplossen)  en  's
morgens vroeg met de trein van
07.06 uur uit Groningen vertrekken.
Dan is er het ongelofelijke nieuws:
zijn team heeft de hoofdprijs in de
wacht gesleept!!

En wat voor een prijs! De tijd van
alleen een beker is voorbij, mijn
zoon neemt vol genoegen deel aan
een vijfdaagse, geheel verzorgde
reis naar Boston van 26 - 31 okto-
ber. Dus krijgen we het nog druk
met het regelen van een paspoort
en het zorgen voor een Esta-docu-
ment, want je komt Amerika niet
zomaar binnen. Met een indruk-
wekkend programma in het voor-
uitzicht stapt hij met zijn teamgeno-
ten op woensdag in de intercity van
05.47 uur naar Schiphol.
Als achterblijvende
familie blijven we on-
wetend tot hij om
11.45 uur maandag
op het station in
Bedum weer uit-
stapt, met zijn
koffer en met
mega veel
verhalen vol
b e le v e n i s -
sen.
Alles in Ame-
rika is mega! Het
bezoek aan het crypto-
grafisch bedrijf RSA in
Boston, de universiteit
Harvard, de ijshock-
eywedstrijd (hier stre-

den de twee beste teams van de
wereld), MIT (technische universi-
teit) in Cambridge en de 'whale
watching trip' (helaas geen walvis
gezien). En het eten: er zijn pizza's
van een halve meter en als je een
beker drinken bestelt krijg je wel
bijna een liter!

Intussen enkele weken verder, zit
mijn zoon weer op de bank, home
again. Ik vraag hem of zijn bezoek
aan Amerika zijn toekomstplannen
heeft gewijzigd. Dat blijkt. Harvard
wordt zijn vervolgopleiding! De tijd

zal het leren. Wie weet heeft hij voor
die tijd een bezoek aan een andere
universiteit gebracht en komt hij
toch nog tot een andere conclusie.
Ik heb hem de reis echt gegund,
maar dit resultaat had ik niet zien
aankomen. Amerika is een prach-
tig land, daar niet van. Maar geef
mij maar Engeland. Engeland met
zijn cultuur, schilderachtige huizen
en kastelen en zijn vorstelijke ont-
bijten, lunches en high tea's.
Hmmm. Iemand enig idee of er ook
een reisje naar Engeland te winnen
is met een wiskundewedstrijd?

Hilma Oudman-Dam
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Accountantskantoor Groeneveld
Op een zachte zonnige morgen loop ik het parkeerterreintje over naar de
ingang van het kantoor. Bij binnenkomst valt me dadelijk de modernise-
ring op. De receptie is vergroot en moderne groene kleuren accentueren
het geheel. Ik word vriendelijk ontvangen met een kop koffie door Tiemen
van der Laan, een van de directeuren van de vennootschap. Hij waardeert
deze actie van t Lougnijs en is graag bereid aan dit interview mee te
werken.

Hoe is Accountantskantoor Groe-
neveld ontstaan?
Voorheen was dit accountantskan-
toor Top. De heer Top kwam in 1953
bij een verkeersongeluk bij de
spoorwegovergang om het leven.
De heer Wim Groeneveld nam daar-
na het kantoor over. In latere jaren
werd het kantoor geleid door J.L.H.
Zwerver en J. Groeneveld. Na wis-
selingen trad R.L.W. Bruinsma in
2000 toe tot de directie. Nu bestaat
de directie uit Rob Bruinsma en
Tiemen van der Laan.
Sinds wanneer bent u in dienst en
wanneer ging u deel uit maken van
de directie?
In 1979 ben ik in dienst gekomen en
sinds 2004 directeur. Tevens ben ik
filiaalmanager in Middelstum.
De naam Accountantskantoor
Groeneveld is ondanks de vele
wijzigingen nooit gewijzigd. Waar-
om niet?
Accountantskantoor Groeneveld
heeft een goede naamsbekendheid
op het platteland en in de provincie
Groningen. Gevolg hiervan is dat
het kantoor in Middelstum inmid-

dels twee keer is uitgebreid en dit
jaar ons kantoor in Groningen is
geopend.
Er zijn in het verleden talrijke fu-
sies tussen diverse accountants-
kantoren geweest. Hebt u dit nooit
overwogen?
Nee, lekker met onze eigen men-
sen werken, waar wij het volste
vertrouwen in hebben. In onze or-
ganisatiestructuur werken wij met
korte lijnen, wat leidt tot efficiëntie
en tariefbeheersing.
Is er wel samenwerking met an-
dere kantoren?
Ons kantoor streeft naar een hoge
kwaliteit en tevredenheid bij onze
dienstverlening. Het is daarom erg
belangrijk dat Accountantskantoor
Groeneveld samenwerkt met een
netwerk van specialisten. Wij zijn
aangesloten bij Full Finance Con-
sultants, een samenwerkingsver-
band op het gebied van fiscaliteit,
arbeidsrecht, sociale verzekerin-
gen en subsidies. Daarnaast telt
ons relatienetwerk ondermeer een
specialistisch kantoor voor ar-
beidsrecht, advocaten en notaris-
sen, en agrarische adviseurs. Bo-
vendien werken wij samen met
een accountantskantoor in Olden-
burg (Duitsland). Andersom ma-
ken andere kantoren bij hun advi-
sering gebruik van onze dienstver-
lening en kennis.
Is Accountantskantoor Groene-
veld een administratie-, AA -, of
een RA- kantoor?
Zoals de naam het al aangeeft: wij
zijn een accountantskantoor RA,
mijn collega-directeur Rob Bruins-
ma is RA en ook Anne Maris is RA.
Wij zijn dan ook gehouden aan
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wettelijke voorschriften. (RA staat
voor Registeraccountant en AA voor
Accountant-Administratieconsu-
lent)
Hoeveel mensen heeft u in dienst?
Leidt uzelf mensen op?
Er zijn circa 30 mensen in dienst,
waarvan een aantal parttime. De
opleiding bestaat uit een combina-
tie van werk en studie, die zeker-
heid geeft voor kwaliteit in de toe-
komst.
Waaruit bestaat uw dienstenpak-
ket?
In de opdrachtformulering staat
duidelijk vermeld wat is afgespro-
ken over onze dienstverlening, zo-
als: advisering, accountantsverkla-
ringen, fiscale diensten, admini-
stratieve diensten en automatise-
ring.
Zijn er de laatste jaren nog dien-
sten toegevoegd?
Ja, de online-diensten. Alle gege-
vens zoals boekhoudingen, sala-
risadministraties en overige, ko-
men binnen op onze server in het
Zernike-complex. Na verwerking
van deze gegevens zijn de uitkom-
sten hiervan eveneens online be-
schikbaar. Uiteraard zijn deze ge-
gevens goed beveiligd en middels
back ups bij stroomuitval e.d. weer
benaderbaar.
Verder zijn er de laatste jaren mooie
mogelijkheden tot belastingbespa-
ring, bijvoorbeeld bij bedrijfsopvol-
ging of ontwikkeling van vernieu-
wende producten.
Bestaat uw klantenbestand voor
een groot deel uit cliënten van de
agrarische sector?
Inderdaad hebben wij cliënten uit
de agrarische sector. Een deel van
ons personeel is werkzaam in deze
sector en het verlangt specialisti-
sche kennis, bijvoorbeeld bij be-
drijfsopvolging. Ook hier hebben
de online-diensten hun intrede ge-
daan.
Biedt u ook andere sectoren/
branches uw diensten aan?
Jazeker, wij bieden iedere onder-
nemer onze diensten aan. Wij zijn

laagdrempelig en hanteren con-
currerende tarieven. Daarnaast bie-
den wij ook particulieren onze dien-
sten (fiscale/advies) aan.
Waarom is uw kantoor in Bedum
naar Groningen verhuisd?
Het kantoor in Bedum was bedoeld
als tijdelijke uitbreiding, omdat ons
kantoor in Middelstum te klein werd.
Maar door krimp van het platteland
is het niet zinvol om beide kantoren,
geografisch in elkaars nabijheid, te
handhaven. Bovendien kregen wij
steeds meer klanten in de stad
Groningen. Daarom is de tijdelijke
uitbreiding in Bedum verhuisd naar
de permanente huisvesting in Gro-
ningen.
Hoe gaat u met de concurrentie
om?
Wij hebben geen concurrenten
maar collega's. Als RA-kantoor
hebben wij onze kwaliteiten en
behouden deze.
Wat is de kracht van uw kantoor?
Ons kantoor heeft een platte orga-
nisatiestructuur, geen dure over-
headkosten. Wij hebben onderling
korte lijnen en hanteren redelijke
tarieven voor ons dienstenpakket,
waarbij wij de kwaliteiten van een
RA-kantoor hoog in het vaandel
hebben.
Hoe ziet u de toekomst van uw
kantoor?
Positief! Van de verhuizing/uitbrei-
ding naar Groningen verwacht ik
goede resultaten. Bovendien heb ik
vertrouwen in de kwaliteiten van
onze medewerkers.
Wilt u nog iets toevoegen?
Ik vind dit een leuke manier van t
Lougnijs om hun adverteerders in
het zonnetje te zetten.
Wat vond u van dit interview?
Ik vond het een leuk interview in
een ontspannen sfeer.

Nadat ik Tiemen van der Laan har-
telijk had bedankt voor zijn tijd en
gastvrijheid ging ik met een tevre-
den gevoel naar huis.

Aldert B. Ritzema
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Buurtschouw en dorpenronde
Er was wel wat verwarring over de buurtschouw en dorpenronde. Waren dat nu twee verschillende woorden voor één en hetzelfde of waren het
twee verschillende zaken? Het waren toch twee verschillende zaken.

De buurtschouw ging uit van afde-
ling groen en grijs (ook wel civiel
geheten) en vond plaats op 29 sep-
tember. Inwoners van Kantens kon-
den bij de medewerker van groen
(Roelke Nienhuis) en grijs (Anne
Braaksma) hun wensen naar voren
brengen. Veelal waren deze wen-
sen hen al eerder onder de aandacht
gebracht middels telefoontjes of e-
mails, helaas vaak zonder adequaat
resultaat. Om dit te verbeteren be-
sloot de gemeente de buurtschouw
in het leven te roepen.

Tijdens de bijeenkomst op 29 sep-
tember, die door ong. 14 bewoners
werd bijgewoond, kwam een grote
waslijst van klachten naar voren.
Alles werd genotuleerd en er volgde
een ronde door het dorp om de pro-
blemen in ogenschouw te nemen.
De gemeente schrok nogal van de
omvang van de problemen in ons
dorp en stuurde wethouder Harold
Bouwma naar de terugkomavond
op 7 november, waarbij ook dhr.
Hendriks van Ability aanwezig was.

De volgende toezeggingen werden
gedaan:
Groen:
lEr zal vaker geharkt worden door
Ability, want alleen schoffelen zet
geen zoden aan de dijk. De goten
worden dan ook geveegd.
lHet stukje land achter de bushalte
t.h.v. Langestraat 13 zal worden
betegeld en er zullen fietsenrekken
geplaatst worden.
lGemaaid gras zal direct worden
weggeveegd.
lDe Oosterwegbegroeiing zal wor-
den gesnoeid, zodat er beter zicht
komt.

Aanlegsteiger:
lDe aanlegsteiger bij de molen
wordt in mei 2012 hersteld.

Bestrating:
lDe 90 kapotte tegels aan de Kooi-
straat t.h.v. het kermisterrein zullen
worden vervangen door dikkere te-
gels.
lHet asfaltpad langs de herten-
kamp wordt vervangen door tegels.
Bomen die met hun wortels het pad
bedreigen worden weggehaald.
lDe afwatering van de Kerkhofs-
weg wordt in 2012 aangepakt.
lDe steenslag rondom de molen
zal van het onkruid worden ontdaan
en er wordt gezocht naar een alter-

natief voor de steenslag.
lMos op het pad tussen de Lange-
straat en Poelestraat wordt verwij-
derd.
lHet pad tussen de Kooistraat en
het voetbalveld wordt opnieuw be-
straat.

Verlichting:
lEr zal een lantaarnpaal komen
langs het pad tussen de Langestraat
en de Poelestraat.
lDe lantaarnpaal aan het pad langs
de hertenkamp wordt vrijgemaakt
van begroeiing en mogelijk komt er
een tweede lantaarnpaal.
lEr komen extra lantaarnpalen bij
binnenkomst vanuit Middelstum en
Stitswerd.

Banken en afvalbakken:
lEr komen afvalbakken bij de bank-
jes aan de Bredeweg/Pastorieweg
en bij het picknickbankje aan het
vennetje.
lDe bankjes aan het Kantster bos
zullen de juiste hoogtes krijgen.
lEr zal betegeling komen onder het
picknickbankje langs het vennetje.

Sportveld:
lDe netten worden vervangen en
de gemeente gaat met aanwonen-
den overleggen hun bomen te
snoeien, zodat de netten er niet meer
door vernield raken.
lEr komt een hek langs de sloot-
kant om te water geraken van kinde-
ren te voorkomen.
lDe snoeibak van Ability zal niet
onnodig gebruik maken van de par-
keerplaats langs het sportveld.
lEr komt een nieuw hek langs het
pad tussen het sportterrein en aan-
wonenden.

Verkeer:
De verkeerscommissie gaat onder-
zoeken of het rondje om de kerk
éénrichtingsverkeer kan worden.

De dorpenronde vond plaats op 9
november. Hierbij aanwezig waren
onze burgemeester en haar wet-
houders, gemeentesecretaris en be-
stuursadviseur.

Vertegenwoordigers van de voet-
balclub, t Schienvat, de speeltuin en
het VDK schoven aan bij de lunch.
Het doel van het bezoek was om met
de verschillende verenigingen in
gesprek te gaan aangaande de in-
standhouding en toekomst van de
verenigingen. Het ligt in de bedoe-
ling deze bezoeken jaarlijks in deze
vorm te gaan houden.  De volgende
onderwerpen kwamen ter sprake:

Namens het VDK:
lDe problematiek van de Pastorie-
weg waar de slechte afwatering een
telkens terugkerende reeks proble-
men produceert. De vraag werd
gesteld wanneer deze straat struc-
tureel kan worden aangepakt.
lDe verbetering van de straatver-
lichting is ons al enkele jaren toege-
zegd. Graag willen wij weten wan-
neer deze toezegging gerealiseerd
wordt.
lWat is het ruimingsbeleid der gra-
ven op de begraafplaats? In 2015-
2016 zal gekeken worden of er nog
voldoende ruimte over is. Indien
niet, dan zal er worden besloten te
ruimen. Dit zal dan geruime tijd te

voren aangekondigd worden.
lHet vrachtverkeer door het dorp,
met name door de Langestraat, dat
geen direct lokale bestemming heeft.
De gemeente is zich van het pro-
bleem bewust en heeft hierover al
overleg op provinciaal niveau. Uit-
eindelijk wordt er naar gestreefd
een navigatiesysteem in te voeren
dat verplicht zal worden voor vracht-
verkeer en dat zoveel mogelijk de
kleinere wegen zal mijden. Dit kan
echter niet ineens ingevoerd wor-
den.

Namens de Voetbalclub:
lHet terrein wordt slecht afge-
schermd qua hekwerk en de netten
zijn kapot. Er wordt toegezegd dat de
uitstraling moet verbeteren en dat
veiligheid belangrijk is. De netten
worden vervangen en men gaat
hekken plaatsen in overleg met de
voetbalvereniging.

Namens t Schienvat:
lHet gebouw is slecht onderhou-
den door de gemeente en het verkrij-
gen van financiële ondersteuning
voor het plegen van verbeteringen
gaat zeer moeizaam. Vooral het
slechte energielabel is financieel
funest. Ons wordt toegezegd dat het
dorpshuis zeker moet blijven en dat
het zal worden opgenomen in de
onderhoudsronde. Over deze onder-
houdsronde zal vooraf worden ge-
communiceerd.
Namens de speeltuin:
lGevraagd wordt of het maaien van
het gras door Ability gedaan kan
worden. Men zal hiernaar kijken.

Om de communicatie tussen de
dorpelingen en de gemeente te ver-
beteren is het goed te weten dat men
middels een brief altijd reactie dient
te krijgen binnen twee weken. Het
loket zorgt ervoor, dat deze brief op
het juiste bureau komt te liggen. Er
kan ook gemaild worden.

Voor groenproblemen:
r.nienhuis@eemsmond.nl
(Roelke)
Voor civiele zaken:
a.braaksma@eemsmond.nl
(Anne)
Voor zaken op beleidsniveau:
 n.pellenbarg@eemsmond.nl
(bestuursadviseur Nanda)

Namens VDK
Marjolein Kromhout, secr.
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Adventsviering bij kaarslicht in Stitswerd

Zondagavond 18 december wordt er een Adventsviering bij kaarslicht
gehouden in de oude Georgiuskerk van Stitswerd, onder verantwoorde-
lijkheid van de plaatselijke commissie van de Stichting Oude Groninger
Kerken.

De lezingen worden gedaan door
inwoners van Stitswerd en ds. De
Boer uit Uithuizermeeden zal voor-
gaan. Bijzondere medewerking
wordt verleend door het Vocaal
Ensemble Het Hoogeland o.l.v.
Edwin Velvis. De muziek van met
name Christmas Carols is nauw
verweven met de liturgie die is

voorbereid. Martin Sprenger be-
speelt het orgel. Een orde van dienst
ontvangt u bij de ingang. Parkeren
kan weer als vanouds bij boerderij
Wibbens en bij boerderij Oudman.
De aanvang is 19.00 uur. Ieder jaar
is het kerkje vol, dus kom op tijd!
Welkom allemaal.

STICHTING
PROJECT OEKRAÏNE

Wij doen mee met de kerst-
wandeling! We hebben een
leuke workshop voor de kin-
deren: we gaan windlichtjes
maken. Terwijl wij uw kinde-
ren bezig houden kunt u gerust
verder wandelen.

Verder hebben we Hongaarse
hapjes, gemaakt door een
Hongaarse die momenteel in
Kantens logeert. En natuurlijk
de vertrouwde dingen zoals
honing, mandjes, speelgoed
enzovoort.

Van harte welkom allemaal op
de Oosterweg 7 in Kantens!

Kerstwandeling in Kantens
Ook dit jaar organiseren we weer een Kerstwandeling in Kantens. De
wandeling is op zaterdag 17 december van 17.00 - 20.00 uur.

Het is weer de bedoeling dat, op
verschillende plaatsen in het dorp,
verenigingen of particulieren iets te
koop aanbieden, zang en muziek
laten horen of op een creatieve
manier aan de slag gaan.

We hopen dat u ook, net als vorige
keer,  weer  mee  wilt  helpen  om
Kantens om te toveren tot een
sprookjesachtig dorp in kerstsfeer!
Dit kan door bijv. kerstverlichting
op te hangen, de vuurkorf buiten te
zetten of kaarsen aan te steken etc.

We hebben al enige aanmeldingen,
maar er kunnen er nog meer bij!!!!
Bent u vergeten u op te geven en wilt
u toch nog graag meedoen, dan
geven wij u nog de mogelijkheid tot
uiterlijk 5 december. Aangezien we
dan de wandelroute maken kunt u
zich na deze datum niet meer opge-
ven.  U  kunt  zich  opgeven  bij  de
volgende personen:

Cindy Moorlag
moorlag.c6@gmail.com
T 572390

Regina Mosselaar
h.mosselaar@hetnet.nl
T 423274
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Hallo iedereen
Een paar weken geleden werd ik
benaderd door mw. Van der Hoek
uit Kantens, of ik een stukje over
mezelf wilde schrijven in de ru-
briek 'Uitgevlogen' van t Lougnijs.
Mijn moeder had me een oude edi-
tie gegeven zodat ik een klein beet-
je wist wat er van me verwacht
werd.

Ik werd op 13 maart 1966 geboren
op de boerderij van mijn ouders aan
de Usquerderweg 17 in Rottum.
Mijn vader en moeder hadden daar
een melkveebedrijf. Ik kreeg in 1969
een broer, Erik, en in 1970 een zus,
Esther. Toen ik vier jaar werd ging
ik naar het Kleuterhofje in Kantens.
Eerst had ik juf Wolf en daarna juf
Vos. Juf Vos, ze heette later juf
Nieboer, was mijn grote favoriet en
ik vond het dan ook een ramp dat ze
ging trouwen en de school ging
verlaten. Tranen met tuiten gehuild.
Ze ging in Pekela wonen en ik heb
haar daar nog meerdere keren op-
gezocht. We hadden ook kinderen
uit Eppenhuizen en Garsthuizen in
de klas, omdat de school enkele
leerlingen tekort had. Hierna kwam
ik natuurlijk bij juf Hamminga in de
klas. We leerden lezen met Bas en
Toos en Joep. We speelden veel in
de grote zandbak en in het bos. Mijn
vriendinnetje in die tijd was Jean-
nette Molenkamp. We waren heel
vaak samen. Als ik thuis bij Jean-
nette speelde gingen we met haar
moeder macramé dingen knopen.
Op dinsdagmiddag ging ik gym-
men bij Climax en juf Gerbens. Ik
ging dan vanuit school naar Bakker
Dijk, zodat mijn moeder me niet
hoefde ophalen tussen school en

HLS, de hogere landbouwschool,
in Groningen. Ik heb hier twee keer
het eerste jaar gedaan, maar strand-
de op de exacte vakken. Ik wilde
toen graag een aanvullende vee-
houderijpraktijkopleiding doen in
Oenkerk (Friesland), maar deze
was al volgeboekt voor dat school-
jaar. Ik heb toen een jaar een akker-
bouwopleiding gedaan en ben daar-
na toch nog naar Oenkerk vertrok-
ken. Na mijn diploma daar gehaald
te hebben, werd ik aangenomen bij
het IVVO in Lelystad. Het IVVO is
het Instituut voor Veevoedingson-
derzoek. Ik kwam daar op de proef-
boerderij te werken en ging wonen
in Swifterbant. Het was inmiddels
1989. Tijdens mijn MLS periode
had ik mijn huidige man ontmoet en
in december 1991 ben ik terugge-
keerd naar de provincie Groningen
en gaan samenwonen in Nieuw

gym. Bij Bakker Dijk mocht ik dan
in de bakkerij kijken en ik kreeg een
kopje thee van mw. Dijk. Ik vond het
daar blijkbaar altijd heel leuk, want
als ik met iemand in de auto langs
de bakkerij reed, deed ik m'n uiter-
ste best om iets van de fam. Dijk te
zien en als dit dan lukte riep ik heel
enthousiast: Bakker Diek, Bakker
Diek!!!
Na de eerste drie jaren op de Klin-
kenborgschool, kwamen we drie
jaren bij meester Kuipers in de
klas. Mijn klasgenootjes uit die tijd
waren o.a. Bert en Gina Knapper,
Saaktje Mooi, Tineke Willems en
Johanna Kruit. Ik kwam in die jaren
veel bij de familie Lambers aan de
Klinkenborgerweg. We speelden
daar op de boerderij en het mooiste
was dat we daar heel leuk konden
pony rijden. Ik had thuis ook een
eigen pony, maar samen was na-
tuurlijk ook heel leuk. Na de lagere
school ging ik naar de Alberda Mavo
in Uithuizen. Na vier jaar haalde ik
mijn diploma en besloot naar de
Jan Heidema MLS in Groningen te
gaan, de middelbare landbouw-
school. Ik vond het boerenleven
altijd al heel leuk en had thuis ook
altijd eigen dieren. Ik was één van
de weinige meiden op de MLS,
maar had er een fantastische tijd.
Een aantal leuke stages gedaan bij
veehouders, waar ik dan ook intern
was. Na drie jaar haalde ik mijn
diploma en ik ging daarna naar de

Beerta. In mei 1992 zijn Dirk en ik
getrouwd. De heer Van der Hoek uit
Kantens heeft ons in de echt ver-
bonden. Dirk had samen met zijn
ouders een akkerbouwbedrijf en
daarnaast deed en doet hij nog di-
verse loonwerkzaamheden voor
andere boeren. Het was voor ons
allebei duidelijk dat ik het liefst op
de boerderij wilde werken, maar
dan ook heel graag met dieren. Ik
heb toen 15 fokschapen gekocht en
dit is na verloop van jaren uitgebreid
naar 100 fokschapen. Dit houdt in
dat ik in de zomer bijna 300 schapen,
incl. lammetjes, te verzorgen heb. In
2005 hebben Dirk en ik de boerderij
van zijn ouders overgenomen. Dirk
en ik zijn in de jaren '90 twee keer
naar Canada geweest, omdat Dirk
daar een jaar heeft gewoond. In 2004
is onze zoon Michiel geboren. Ik
houd me verder bezig met mijn twee
labradors, waar ik soms een nestje
mee fok, enkele bestuursfuncties
op het gebied van schapen en land-
bouw en de ouderraad van de basis-
school van onze zoon.
Nou,  dit  was  wel  in  het  kort  het
verhaal van mijn leven tot nu toe. Ik
kom nog regelmatig in Rottum, mijn
ouders wonen nog steeds op de-
zelfde boerderij en ik wil graag de
groetjes doen aan iedereen die mij
nog kent en wens jullie alle goeds
en natuurlijk gezondheid toe.

Janet Leeuwma  Hoekzema
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Vrijdag vier november was het dan eindelijk weer zover, de schaatsen
konden weer uit het vet gehaald worden. Door de professionals die
schaatsen op hypermoderne, overdekte kunstijsbanen wel te verstaan.
Wij recreanten moeten nog even een wachten, voordat we de ijzers weer
onderbinden en de Thomas Wierema ijsbaan in Kantens kunnen betreden.
Het moet de oplettende voorbijganger echter niet ontgaan zijn dat de
vrijwilligers van de ijsclub de baan aan de Pastorieweg al weer hebben
voorzien van een flinke laag water. Nu alleen nog maar wachten op een
strenge winter. Maar nu van Kantens naar Heerenveen. Daar werd
namelijk in schaatsstadion Thialf van vier tot zes november het NK
Afstanden verreden. Vooraf was één ding wel bekend, het toernooi zou in
het teken staan van de terugkeer van Neerlands schaatsheld, Sven
Kramer. Kramer leverde na een absentie van bijna anderhalf jaar, een
prestatie van formaat door zowel op de vijf als op de tien kilometer zichzelf
op de derde tree van het podium te rijden. Afgezien van de zonet genoemde
Fries waren er nog veel meer mooie verassingen. Sprintster Thijsje
Oenema loste eindelijk haar belofte in met winst op zowel de vijfhonderd
als de duizend meter. Ook de man die tijdens de vijf kilometer winnend
over de streep kwam is bij velen niet bekend. Jorrit Bergsma, marathon-
rijder bij de BAM-ploeg, mocht het goud mee naar huis nemen. Het is
sowieso opvallend dat de mannen van de marathon de dienst zo duidelijk
uit maken op de lange afstanden. Vroeger waren deze nog het terrein van
de allrounders. Maar nu regeren namen als Douwe de Vries, Jorrit
Bergsma en Bob de Vries de ranglijsten. Ik ben benieuwd of we deze
nieuwe namen ook tegen gaan komen, wanneer het internationale
seizoen opent en de concurrentie vele malen groter wordt. Het wordt in
ieder geval weer een interessant seizoen.

Nils Reiffers
______________________________________________________________________

Nieuwjaarsinstuif op 4 januari
CSCW/Feestcomité organiseert een spelinstuif op woensdag 4 januari
van 13.30 - 16.00 uur voor alle basisschoolkinderen. In t Schienvat kunnen
jullie leuke spelletjes doen, tekenen 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
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

Zondag 4 december
09.30 uur  ds. R. IJbema, Groningen
14.30 uur  leesdienst
Zondag 11 december,
viering Heilig Avondmaal
09.30 uur  ds. S. Schaaij, Eelde
14.30 uur  ds. A.H. Driest, Gronin-
gen
Zondag 18 december
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  ds. S.S. Braaksma, Ro-
den
Zondag 25 december,
eerste kerstdag
09.30 uur  ds. S.M. Alserda, Hoog-
kerk
16.00 uur  ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
Maandag 26 december,
tweede kerstdag
10.00 uur  kerstfeest met de kinde-
ren
Daarna gezamenlijke maaltijd
Zaterdag 31 december,
Oudejaarsdag
19.30 uur  leesdienst
Zondag 1 januari 2012
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  leesdienst
__________________________________________________

CHR. GEREFORMEERDE KERK
KANTENS

Zondag 4 december
09.30 uur  ds. J. Sijtsma
14.30 uur  ds. J. Sijtsma
Zondag 11 december
09.30 uur  ds. P.C. de Lange
Jeugddienst
14.30 uur  leesdienst
Zondag 18 december
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  ds. P.C. de Lange
Opendeurdienst
Zondag 25 december,
eerste kerstdag
09.30 uur  ds. P.C. de Lange
14.30 uur  Viering Kinderkerstfeest
Maandag 26 december,
tweede kerstdag
09.30 uur - ds. P.C. de Lange, Kerst-
zangdienst
Zaterdag 31 december,
oudejaarsavond
19.30 uur  ds. P.C. de Lange
Zondag 1 januari,
nieuwjaarsdag
10.00 uur - leesdienst
14.30 uur - ds. M. Bergsma
___________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Zondag 4 december
10.00 uur  ds. H. van Wingerden,
Bedum
Zondag 11 december
10.00 uur  ds. P. Lootsma, Winsum
(kindernevendienst)
Zondag 18 december
10.00 uur  dhr. H.J. Dijkstra, Gas-
selternijveenschemond
(kindernevendienst)
19.00 uur  ds. D. de Boer, Uithuizer-
meeden
Adventsviering bij kaarslicht in
Stitswerd
m.m.v. Vocaal Ensemble Het Hoog-
eland o.l.v. Edwin Velvis
Zaterdag 24 december
22.30 uur  ds. P.C. de Lange
Interkerkelijke Kerstnachtdienst
m.m.v. koor Kaanster Vlinthippers
o.l.v. mw. Mulder
Zondag 25 december
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
Kerstgezinsdienst
Zondag 1 januari
10.30 uur  nieuwjaarsochtendge-
bed in Salem (koffie/thee)
______________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 27 november
19.00 uur  ds. F. Stalman
Zondag 4 december
19.00 uur  ds. H. Poot
Zondag 18 december
19.00 uur  ds. A. Fraanje
Maandag 26 december
19.00  ds. E.B.G.W. Ockels
_________________________________________

Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 (  0,10 p.min)__________________________________________________

Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefo-
nisch te consulteren.

26/27 november
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom
Winsum - T 0595 - 441740
3/4 december
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies  Winsum
T 0595  441545
10/11 december
C.J. Conradie
Bedum - T 050 - 3012337
17 december
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818
18/19 december
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom
Winsum - T 0595 - 441740
20/21 december
M.J. den Engelse-Boelkens
Ezinge - T 0594-622121
23/23 december
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies
Winsum - T 0595  441545__________________________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T 050 - 3014260__________________________________________________

PSYCHOTHERAPIE EN
SUPERVISIE:
Mw. drs. J.R. Boelema. Praktijk:
Groensingel 38 te Middelstum.
Voor het maken van afspraken van
ma. t/m vr. van 08.00 - 08.15 uur.T
06-51255926__________________________________________________

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

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613__________________________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595-551084  / M 06-14611173__________________________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084__________________________________________________

Tip van de Sint

Dit boekje met de verzamelde
columns van Eric de Klerk uit
t Lougnijs nu verkrijgbaar voor

 10,- bij de redactie.

Weekendmenu
Rita's Eetsalon
Vrijdag 2 december
Gekookte aardappelen met
spinazie en vlees*
Zaterdag 3 december
Aardappelpuree met hachee
Vrijdag 9 december
Bruine bonensoep met stok-
brood
Zaterdag 10 december
Gebakken aardappelen met
wortels en vlees*
Vrijdag 16 december
Boerenkool met speklap of
worst
Zaterdag 17 december
Erwtensoep met roggebrood
Vrijdag 23 december
Gekookte aardappelen met
boontjes en vlees*
Zaterdag 24 december
Kapucijnerschotel
Vrijdag 30 december
Gebakken aardappelen met
prei en vlees*
Zaterdag 31 december
Gebakken aardappelen met
rode kool en vlees*

Weekendmenu's e 5,25
* Vlees naar keuze:
Gehaktbal, kippenpoot of
pangafilet
Soep e 2,00

Op afspraak
Viergangen menu:
e 17,50 p.p.
Bijvoorbeeld:
Gevulde peer of bladerdeeg
hapje
Soep (naar wens)
Gebakken aardappelen of
frites met twee soorten
groente en rauwkost
Kipfilet (champignonsaus)
Sorbet of room vruchten toetje

Bestel tijdig Op = Op
Menu's zijn onder voorbehoud
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)

Wij bezorgen drie keer per week
thuismenu's (keuze uit twee
menu's). U kunt zelf bepalen
wanneer u wilt eten (verwar-
men in de magnetron).
Neem gerust contact op.
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Nije Grunneger Woorden
As moatschappij veraandert, veraandert toal mit. Aalblikken worden der
din ook nije Grunneger woorden bedocht (wel zee doar dat t Grunnegers
op staarven noa dood is?). Maiste woorden verdwienen rad weer in
vergetelhaid, mor gounent nusseln zok in t sproakgebruuk.

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

zoaans:
 riemkes, stukjes, recept, etc.

___________________________________________________________________

Schilderworkshop
Datum: Donderdag 1 december.
Thema: Winter, winterlandschap of cadeautje.
Kosten:  50,00 inclusief materiaal, koffie, thee

en een heerlijke lunch
Tijd: 10.00 - 16.00 uur
Locatie: Salon, in t Schienvat  te Kantens
Informatie: gerdaonnes@kpnplanet.nl

O.Pool1@kpnplanet.nl - T 551526

www.gerdaonnes-workshop.nl

Swaarde spinnewebben
Aantje van Rottem het ook hail wat beleefd. Heur grootmouder woonde
in Oskerd in 'n lutje koamertje, en was zaik.  Op 'n middag haren ze aalmoal
mit nander bie toavel zeten te eten; en dou in ins wazzen ze aalmoal mi
nkander wegschoven.  Twij doagen noa tied was  't Ólminsk dood, en
kwam kist in koamer, en omdat ter nait veul roemte was, worren ze oet
zied schoven. Nou was  't dudelk:   't haar 'n veurloop west.  Dou loater
heur moeke hail min was, doi ging Aantje noa heur tou, mor ze het koamer
hoast nait in komen kind, zo vol swaarde spinnewebben het 't ter west.
Zai begreep ter niks van.  'n Dag of wat veur tied haren ze koamer nog
schoon moakt. Ze het op slag stubber hoald, om dij smerege spinneweb-
ben weg te vegen.  Mor dou haren aal dij swaarde webben vot west.  'n
Dag of wat loater was Moeke rust.  Dudelk was 't alweer: 't haren aalmoal
raauwsluiers west.
Oet ain verzoameling van Gerad.
Wat is een veurloop. Veurloop = het zien  en horen van dingen, die nog
gebeuren moeten.  Algemeen verbreid bijgeloof: der binnen nog genog dij
aan veurlopen leuven, benoam van begraftenis of van braand.  Sommigen
worden des nachts door een geheimzinnige macht uit bed gedreven; zai
mouten veurlopen zain.  Als men meent dat iemand binnenkomt, terwijl
het later inderdaad gebeurt, dan zegt men:  't het zeker n veurloop west.

Bron:
Nieuw Groninger Woordenboek
van K. Ter Laan.

Doan waark
en hai zee dat e muide was
noa joaren van woulen en waarken
wol e ook wel ais wat aans

Verovernd en verlaizend
hail zien waarkzuchtege leven laank
wol e nou wel ais wat aans

Deurtrekken en wereld zain
grollen, gruilen, verdievendaaiern
hai wol zo groag ja ais wat aans

Zit nou al weer joaren thoes
bedegend bespaigelnd muid te weden
Wil e aiglieks wel wat aans?

Nane van der Molen
Gees, 13-07-2011

begunbladziede - startpagina
broesbezzem - stofzuiger
broesles - spoedcursus
bultenbroeser - mountainbike
buutsebeller - mobieltje
doppenropper - flessenopener
droad - op ~: op het internet
droadbraifie - e-mail
droadkommode - piano
gliepapier - fax
kledderpuut - condoom
knoppenbret - toetsenbord
lok-mie-de-vìnt - parfum
maauwhemd - T-shirt
motorkoare - scootmobiel
ogenroet - mascara
ogenzwaartsel - mascara
opwaarmkaaste - magnetron
Pietjestief - Viagra
pìnzörgel - accordeon
pitpude - slaapzak
pokkelploagen - joggen
pokkelwaarmer - body warmer
schoefkoare - rollator
schoefpoot - muisarm
snittervanger - condoom
spaigelploatje - CD
sjokstokken - nordic walking stok-
ken
stoksjokken - nordic walking

swaitvoutenkraber - pedicure
thuusbladziede - home page
webstee - website
wotterplof - jet ski

Gevonden op de website
www.sillius.nl

Aldert Ritzema

Noajoar
Koal en leeg leit t laand
toefkes bruun gras
swaaien de haarst uut.
t Is november
en domt
is t winter.

k Struun deur t laand
op zoek noar dieverdoatsie
mor ik ken t niet vienden;
Ien de verte roepen
n poar hokkelingen
bij n daam.

Willem Tjebbe Oostenbrink
Oet: Toal en Taiken
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Agenda
Rottum
Tot 1 februari 2012
Dorpskerk
Dagelijks open tot 17.00 uur
Kleurrijke expositie.
Toegang gratis

Zaterdag 5 november
Bernleftheater
20.30 uur
Kleine Teun, Theatergroep M/V
___________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane.

Dinsdagavond
In het dorpshuis
Dans Heartbeat
__________________________________

Kantens
Donderdag 24 november
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Fotoworkshop

Zondag 27 november
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
19.30 uur
SING-IN
in de Gereformeerde Kantens
Pastorieweg 21a

Donderdag 1 december
t Schienvat
09.30 uur
PSZ Sinterklaasfeest
t Schienvat
10.00  - 16.00 uur
Schilderworkshop
t Schienvat
19.30 -  22.00 uur
Schrijfcursus

Maandag 12 december
t Schienvat
20.00 - 21.30 uur
VDK vergadering

Donderdag 15 december
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Schrijfcursus

Zaterdag 17 december
Heel Kantens
17.00 - 20.00 uur
Kerstwandeling

Woensdag 21 december
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Bridgeclub

VASTE ACTIVITEITEN
KANSTER JEUGDHONK

Donderdag
19.00 - 21.30 uur
Open

Vrijdag
19.00 - 01.30 uur
Open

Zaterdag
19.00 - 01.30 uur
Open

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT

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

Dinsdag
09.45 - 11.15 uur
Volksdansen
20.00 - 22.00 uur
Tai Chi
20.30 - 21.45 uur
Volleybal

Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugdgym (Climax)
19.30 - 20.30 uur
Body shape
19.30 - 21.30
Handwerkclub (één keer per twee
weken)

Donderdag
19.30 - 20.30 uur
Damclub

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

Zaterdag
17.00  20.00 uur
Keuken open + dagmenu
18.00 -  20.00 uur
Kaanster Vlinthippers

Reactie op foto van gietijzeren
beugel in stookhut
In het vorige t Lougnijs stond een foto afgebeeld van een gietijzeren
beugel, waarvan er twee aanwezig zijn in de stookhut bij de molen. De
molenaar vroeg zich af wat het zou zijn en waarvoor zouden ze gebruikt
worden. Een tweetal reacties kwam binnen.

Nieuws van koren- en pelmolen de Grote Geert
Na de bouwvakvakantie zou de molen geschilderd worden, maar
door de natte periode die volgde werd het werk eerst uitgesteld. Het
komende voorjaar zal de schilder beginnen met het werk. De laatste
tijd hebben we problemen met het lager van de koningspil. De
koningspil is de verticale hoofdas die door middel van het spoorwiel
(takrad) zijn krachten overbrengt op de rondsels (schijflopen) die de
stenen aandrijven. Het lager zit in de donsbalk, die de krachten
opvangt van de koningspil. Wij hebben al veel pogingen gedaan om
het lager te smeren. Het gaat hier om een kogellager. Omdat het lager
een krakend geluid maakt, denken we dat het om versleten kogeltjes
gaat. Er is melding van gemaakt bij de gemeente en de molenmaker
zal adviseren voor een plan van aanpak. In december zal de molen
weer  traditioneel  verlicht  zijn.  En  met  de  kerstwandeling  zal  de
stookhut in kerstsfeer verkeren, waar dan weer lekkere pannenkoe-
ken te koop zijn.

De molenaar en medewerkers

De eerste reactie was van een neef
van mij die al jaren in Spijkenisse
woont en ook lezer is van ons krant-
je. Hij had informatie gekregen van
een molenrestaurateur. De beu-
gels zouden worden gebruikt om
meelzakken te drogen. Voor mij
weer een aanknopingspunt dat het
wel dicht bij het vuur moet zijn.
Meelzakken moeten altijd droog
zijn.

De tweede reactie kwam uit de
Meidoornstraat, van dhr. Rooden-
burg, en is volgens mij ook de oplos-
sing. Het gaat hier om de zogenaam-
de brandhoeden of vuurbokken. Dhr.
Roodenburg, heel hartelijk bedank
voor deze informatie. Hier volgt de
informatie die hij mij gegeven heeft.
(Bron internet.)

Gerad Werkman

Oud papier zaterdagmorgen 17 december T 0595 - 551788
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Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Hilma Oudman-Dam
Aldert Ritzema
Alette de Vries-Rennen
Gerad Werkman
Robin Wever

Eindredactie:
Wimjan Rietdijk
_________________________________________

Kerst nummer
uiterste inleverdatum
9 december 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.
_____________________________________________

Giften
Advendo & Kaanster
Vlinthippers .............  25,-

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Kantens ..................  30,-

Uitvaartvereniging
Kantens ..................  25,-

Foto van de maand
De Kaanster Vlinthippers tijdens hun optreden in de kerk van Usquert tijdens de viering van het 25-jarig jubileum
van Gemengd Zangkoor Usquert op 29 oktober jl.

Annet Eveleens
______________________________________________________________________________________________

Vocaal Ensemble zingt in Den Andel
Het Vocaal Ensemble Het Hoogeland uit Kantens o.l.v. Edwin
Velvis organiseert op zaterdag 10 december om 20.00 uur
een Festival of Lessons and Carols in het prachtige kerkje van
Den Andel. Elk jaar vindt dit kerstconcert plaats in één van de
oude kerken op het Groninger Hogeland zoals Vierhuizen,
Tinallinge en Westeremden en dit jaar dus in Den Andel.

Het programma bestaat uit een groot aantal Christmas Carols,
afgewisseld met enkele vaste lezingen, oorspronkelijk na-
tuurlijk in het Engels, maar traditiegetrouw gebeurt dit bij het
Vocaal Ensemble uit de Grunneger Biebel, gelezen door Martin
Sprenger. De bekende organist Peter de Dijk bespeelt het
orgel. Het concert duurt een uur en u wordt uitgenodigd om
enkele bekende Christmas Carols mee te zingen. Het kerkje
is met veel kaarsen verlicht. Er wordt rekening gehouden met
grote belangstelling.

Martin Sprenger
Voorz. Vocaal Ensemble


