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Radio Noord vanuit t Schienvat
Op zaterdagmorgen drie december jl. kwam het radioprogramma 'Noord op stee' van RTV Noord rechtstreeks
vanuit dorpshuis t Schienvat in Kantens. De presentatie van het twee uur durende Groninger programma was
in handen van Derk Bosscher en Marina Versteeg. De boerenrockband Hail Gewoon uit Loppersum zorgde voor
de muzikale omlijsting en speelde verschillende favoriete nummers tijdens de uitzending, waaronder 'Soep,
vlees en pudding'. Rita had de koffie klaar met een lekker stuk banket erbij en op de tafels stonden schaaltjes
met pepernoten.

Verschillende inwoners uit Kan-
tens kwamen aan het woord om
iets te vertellen over het dorp en

hun bezigheden. Jaap Werkman
uit de Kooistraat vertelde over zijn
verzameling modelvliegtuigen, de
Dakota die hij  een keer bezocht
heeft en het spotten van vliegtui-
gen. Geert Doornbos vertelde over
computers en dat hij nieuwe soft-
ware ontwikkelt voor bedrijven.
Natuurlijk kwam Rita ook aan het
woord over t Schienvat en haar
eetsalon. Gerda Onnes vertelde
over haar galerie De Witte Lelie,
haar atelier dat ze aan huis heeft en
de  workshop  schilderen  die  ze
vaak geeft.
Tegen kwart voor elf hoorden de
aanwezigen in de zaal allemaal
toeters en presentator Derk ging in
de stromende regen naar buiten
om te kijken wat er aan de hand
was. Een trekker met een versier-

de wagen bracht van voetbalvere-
niging KRC de spelertjes van het
elftal F1, dat deze morgen kam-
pioen was geworden in een thuis-
wedstrijd tegen Ezinge.
Het werd een compleet kampioens-
feest met spandoeken en muziek
van Hail Gewoon. En dat allemaal
live op de radio. De begeleiders
Roelf Blaauwwiekel en Jan Jens-
ma van het jeugdelftal vinden het
geweldig om met deze spelers te
trainen en wedstrijden te spelen.
In het tweede uur van het live
radioprogramma 'Noord op stee'
kwamen nog meer inwoners uit
Kantens aan het woord. Onze
draaiorgelman Marcel Eissens
vertelde in geuren en kleuren over
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zijn stadsdraaiorgel de 'Pronk-
jewail', waar hij heel trots op is.
Als orgelman steekt hij er, samen
met zijn zoon, veel tijd in. Hij gaat
vaak naar evenementen en feest-
jes om het orgel te laten horen. 'Het
is een hobby waar je mee op bed
gaat en weer mee opstaat', aldus
Marcel.

Anita Pool vertelde over haar kap-
salon in de Poelestraat en dat ze
haar moeder Rita ook vaak helpt in
de keuken van het dorpshuis, waar
ook haar oudste zus Janet en haar
kinderen helpen. Natuurlijk is oma
Janny ook nog vaak te vinden in de
keuken.  Zo  lijkt  het  net  op  een
familiebedrijf waaraan iedereen

een steentje bijdraagt.
Jan Jensma legde alles uit over de
mobiele sauna met hottub die te
huur is. Deze kan zo voor een dag
naast of achter het huis geplaatst
worden en er kunnen ongeveer acht
personen gebruik van maken.
Marius Keizer vertelde over het
volleybal herenteam dat nog steeds
actief is op dinsdagavond in de
grote zaal van het dorpshuis. Erik
Kuipers mocht vertellen over zijn
vakantieschip waarop hij werk-
zaam is. Het is een zogenaamd
'small-tall ship', een robuust zeil-
schip met traditioneel tuig. Het schip
wordt verhuurd aan groepen die
een vaarvakantie houden en waar-
in ze geleerd worden om het schip
te bedienen.
Dan is het moment gekomen voor
de wekelijkse telefoonverbinding
met Jaap Bijmolt uit Wagenborgen
voor een paar moppen: De mop van
Job. Aan het eind van het program-
ma mocht Gerad Werkman vertel-
len over zijn hobby: koren- en pel-
molen De Grote Geert en het pellen
van gerst tot gort voor de soepen-
brij. RTV Noord kan terugkijken op
een geslaagde radio-uitzending
'Noord op stee'.

Gerad Werkman
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1. Even voorstellen.
Ik ben Annie Bultena, getrouwd met
Bert. We hebben twee kinderen,
Sander en Rianne. Ik ben gastouder
en pas op acht kinderen in de leef-
tijd van 0 t/m 11 jaar.

2. Waar kom je vandaan?
Ik heb mijn hele jeugd in Munneke-
zijl gewoond. Ik ben toen ik 20 was
op mezelf gaan wonen in Groote-
gast, heb daar één jaar gewoond en
werkte toentertijd in Zuidhorn. Ik
heb Bert ontmoet en we zijn toen
gaan samenwonen in Kantens.

3. Hoe ben je in Kantens terecht
gekomen?
Bert woonde al in Kantens, hij was
vrijwilliger bij de brandweer, net
als zijn opa en vader. Hij wou heel
graag bij de brandweer blijven, dus
de keus om in Kantens te gaan
wonen was snel gemaakt. We heb-
ben het huis aan de Pastorieweg 13
gekocht en hebben er 16 jaar ge-
woond.
We wonen sinds vier jaar in het
ouderlijk huis van Bert aan de Lan-
gestraat 6.

4. Doe je mee aan bepaalde activi-
teiten in het dorp? Zo ja, waaraan?
Ik help wel eens bij een spelletjes-
middag voor kinderen. 's Winters in
de kantine van de ijsvereniging.

5. Omschrijf jezelf in vijf woorden.
Zorgzaam, geduldig, impulsief,
flexibel, rustig.

6. Met wie zou je een dagje willen
ruilen? Waarom?
Met Ireen Wust.  Om een keer te
weten hoe het is om zo snel over het
ijs te kunnen schaatsen.

7. Wat is je favoriete gerecht?
Rijstgerechten.

8. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden?
Waarom?
Korfballen. Ik heb 15 jaar lang op
korfbal gezeten en vind het nog
steeds een erg leuke sport. Als hier
een korfbalteam was zou ik er ze-
ker aan meedoen.

9. Aan wie zou jij graag een rond-
leiding door je dorp willen geven?
Waarom?
Aan mijn familie uit Canada, die is
hier nog nooit geweest.

10. Wat vind je het leukst om te
lezen in t Lougnijs en wat zou je
willen veranderen?
Uitgevlogen. Leuk om de verhalen
te lezen van mensen die in dit dorp
hebben gewoond.

11. Tot slot, aan wie geef je de pen
door?
Aan Evert Spriensma.

Workshops digitale fotografie
Op dinsdagavond 17 januari 2012 gaan we beginnen met een workshop
digitale fotografie voor starters. De workshops worden gegeven in t
Schienvat. Fotograferen is een hobby waar je erg veel plezier aan kunt
beleven. Dat plezier kun je vergroten als je jouw apparatuur kent.

Het begint allemaal met een came-
ra. Of je een spiegelreflex hebt of
een compact camera, het gaat er
om dat je weet hoe alles werkt en
welke instellingen je moet gebrui-
ken. Handleidingen zijn meestal
erg onduidelijk en maken beslist
geen betere fotograaf van je. Een
workshop kan je meer inzicht ge-
ven hoe de camera werkt. Verder is
het belangrijk om je onderwerp zo
goed mogelijk in beeld te brengen.
Dan gaat het ineens over standpun-
ten en vooral goed kijken.
Er worden tijdens de workshops
telkens opdrachtjes gegeven die te
maken hebben met bepaalde in-
stellingen van de camera. Dus veel
praktisch oefenen.

Daarnaast worden de opdrachten
besproken. Je leert hierdoor kri-
tisch te kijken. Een andere work-
shop is fotobewerking. Je leert hier
werken met een fotoprogramma
zodat je veel meer met je foto's kunt
doen. Ook hier wordt geoefend aan
de hand van opdrachtjes. Creatief
bezig zijn is de basis van de work-
shops.
De workshops kosten  85,00 voor
vier dagdelen incl. werkmap en
werkkaarten.

Meer informatie en opgeven:
Jan Peter Kapteijn
T 0596-591257
E fotojp@live.nl

HET IS WEER KERSTMIS

Met z'n allen naar de kerk.
Luisteren naar het kerstverhaal
Over Jozef en Maria op de ezel
En Jezus in de kribbe.
Na die tijd met z'n allen lekker eten
En het gezellig hebben
Dit is mijn gevoel bij kerstmis

Groetjes
Marit Miske
12 jaar, Kantens
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Een laag huisje naast de ijsbaan. Vooral in de zomer, als de klimrozen
bloeien, ziet het er schilderachtig uit. Vroeger liep je over een smal
straatje tussen het schuurtje en het huis naar de achterdeur. Als je de
deur opende kwam je in een piepklein keukentje en doorlopend in een heel
klein woonkamertje. Het huis is nu van Erna Alexandra Jansen. Zij heeft
de schuur bij het woonhuis getrokken om meer woonruimte te krijgen.
De schuur is nu haar keuken, het kleine kamertje atelier. Wie is Erna
Alexandra Jansen? Ze woont al 33 jaar in Kantens. Toch denk ik dat er
niet veel mensen zijn die haar echt kennen. Om wat nader met haar
kennis te maken, komt ze op een dag bij me om over haar leven en werk
te vertellen.

wedstrijden, dressuur en mennen'.
Kun je iets over je opleiding vertel-
len?
'In Soest bezocht ik het Baarnsch
Lyceum, bekend als school van de
prinsessen. Je kwam de koningin
en de prinsessen geregeld tegen.
Met het diploma van HBS-B op zak
begon ik aan mijn eerste baantje op
het kantoor van een tapijtfabriek. In
die tijd werd ik verliefd op een
Rotterdamse kapper. Mijn vader
kreeg minder werk en hij vatte het
plan op om in Drenthe iets met
paarden te gaan doen. Wij kwamen
op het idee om huifkarren te verhu-
ren, mensen leren mennen, waar-
bij ik hem zou gaan helpen. Boerde-
rijtjes waren in Drenthe toen heel
goedkoop.
In 1968 ben ik in Soest getrouwd in
een huifkar met een hele stoet koet-
sen. Met mijn man ging ik in een
huifkar op huwelijksreis naar Or-
velte, waar we een boerderij be-
trokken met 12 hectaren grasland.

In Orvelte ontstonden in 1967 plan-
nen om van het dorp een museum-
dorp te gaan maken, waarvoor de
'Stichting Orvelte' in het leven werd
geroepen. Leegstaande boerderij-
tjes kwamen in handen van de
stichting. De Stichting Orvelte be-
dacht als herbestemming van de
leegkomende boerderijtjes dat er
kunstenaarsateliers zouden moe-
ten komen om het dorp nieuw leven
in te blazen als toeristische trek-
pleister. Wij waren een van de eer-
ste jonge gezinnen die daar neer-
streken en het was de bedoeling dat
we in het huifkarbedrijf van mijn
vader gingen werken. Helaas over-
leed mijn vader korte tijd daarna en
erfde ik het bedrijf. Ondertussen
hadden wij snel achter elkaar twee
dochters gekregen. De kinderen
konden heerlijk buiten spelen en
gingen naar het tweeklassen
schooltje. In drie jaar tijd bouwden
wij een bedrijf op: 'In de Linnenwa-
gen'. We hadden 15 huifkarren en
wel 30 paarden. Mensen konden
een huifkar voor een week of twee
weken huren. Wij leerden ze om op
een natuurlijke manier met het
paard om te gaan en gaven menles.
Naar eigen keuze konden de men-
sen bij boeren aankloppen of ze op
het erf mochten staan om te over-
nachten. In de winter verhuurden
we arrensleeën, daarnaast koet-
sen voor trouwerijen, begrafenis-
sen, sinterklaasintocht enz. Ons
bedrijf paste goed in de museum-
gedachte. In totaal hebben we dat
tien jaar gedaan. Toen de kinderen
groter werden, wilde ik weer stude-
ren, maar ik wilde wel op belangrij-
ke momenten thuis zijn. Ik koos
voor orthopedagogie. Dat is op-
voedkunde. Ik koos de specialisa-

tie Z.M.O.K., zoals dat destijds heet-
te, Zeer Moeilijk Opvoedbare Kin-
deren. Er hielpen vaak jonge men-
sen met problemen mee in het paar-
denbedrijf en zij werden dan in ons
gezin opgenomen als in een woon-
en werkgemeenschap. Het was
mijn bedoeling om kinderen en
jeugd te begeleiden in hun ontwik-
keling en te ontdekken wat ze met
hun leven wilden en konden doen.
Het ging me om zelfkennis, kennis
van de mens. Studeren kost me
weinig moeite, ik ging niet vaak
naar college in Groningen, studeer-
de veel thuis. In 1976 heb ik, na drie
jaar, mijn kandidaatsexamen ge-
haald bij professor Bladergroen.'
Hoe ben je uiteindelijk in Kantens
terecht gekomen?
'Na zeven jaar kregen mijn man en
ik verschil van mening over de
bedrijfsvoering. Mijn man zou het
bedrijf voortzetten, de kinderen zou-
den met mij mee en daarvoor heb-
ben we allerlei huizen bekeken op
20 km afstand van de stad. We
vonden dit een vriendelijk huisje.
Aan de achterkant een mooi vrij
uitzicht over het land. De kinderen,
toen negen en tien jaar oud, konden
lopend naar de Klinkenborgschool.
Ik heb het huis samen met mijn
man gekocht en hoopte dat het weer
goed zou komen tussen ons als er
eerst wat afstand was. Het was een
moeilijk begin in Kantens als al-
leenstaande moeder van twee doch-
tertjes. In die tijd woonden hier nog
geen mensen van buitenaf, des-
tijds import genoemd. De kinderen
hadden het ook moeilijk met wen-
nen in een ander dorp. Hun vader
kreeg een nieuwe vriendin en zo
liep dit uit op een echtscheiding. De
kinderen wilden na een half jaar
terug naar Orvelte. Het huifkarbe-
drijf werd verkocht en van een deel
van de opbrengst kon ik het huis
opknappen met daarbij subsidies
voor woningverbetering. Met vrien-
den, zoals Dik Stukkien en Wim
Nieuwint is het huis bijna geheel
opnieuw opgebouwd met behoud
van de oude stijl aan de straatkant.
Op het noorden heb ik nu een groot
raam vanwege het prachtige uit-
zicht en het licht in mijn atelier'.
Je woont in een oud huisje. Wan-
neer is het gebouwd? Heb je het
huis van de familie Mulder ge-
kocht of woonden er toen andere
mensen?
'Het huis is waarschijnlijk al vóór
1880 gebouwd, maar daarvoor
stond er al sinds mensenheugenis
een hut. Er hebben heel veel men-
sen gewoond. Ik heb het in 1978
gekocht van Jan Mulder die toen in
een bejaardenhuis in Drenthe woon-
de. We kregen het eerste jaar, 1978/

Waar ben je geboren en waar heb
je je jeugd doorgebracht?
'Ik ben geboren in Amsterdam-
West. Die stad trekt nog altijd, geeft
me energie al is het niet meer zo
gezellig als vroeger. Mijn ouders
hadden een gemengd huwelijk.
Vader was volbloed Fries, katho-
liek, mijn moeder was Duitse en
Luthers. Met mijn broer ging ik
lopend naar de openbare Herman
Gorterschool. Het strand was dicht-
bij en dat was heerlijk'. Ze herinnert
zich dat haar vader, een autoritaire
strenge man, haar over het strand
van Zandvoort naar IJmuiden liet
lopen. 'En dan met die kleine been-
tjes', zegt ze. 'Ik hield helemaal niet
van lopen. Vandaar misschien mijn
liefde voor paardrijden. Tussen mijn
10e en 12e jaar verhuisden we naar
Soestdijk. Evenals in Amsterdam
had mijn vader daar een ingenieurs-
bureau aan huis. Daar hadden we
ook de ruimte om paarden te hou-
den en leerde ik paardrijden, spring-
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1979, direct met de sneeuwwinter
te maken. In december strenge
vorst, daarna kwam al die sneeuw
en waren we van de rest van de
wereld afgesloten. Via de Stitswer-
derlaan richting Stitswerd en Rot-
tum kon je in strenge winters zo
over de landerijen tot aan de wad-
denkust lopen. Toen het na de
sneeuwwinter begon te dooien,
stond het water tot aan de achterge-
vel. Geert de Boer schrijft in zijn
boek  dat  het  huis  vroeger  in  de
herfst en winter rondom in het wa-
ter stond. Na die winter is de water-
overlast opgelost door betere be-
maling. Heel leuk was dat de fami-
lie Doornbos van de Usquerder-
weg, toen ik er pas woonde, aan mij
vroeg of ze, zoals ze gewend wa-
ren, van de boerderij over het land
tussen mijn schuur en huis naar de
kerk mochten lopen.'
Het huis en de omgeving werd
'Engeland' genoemd. Er was een
legende aan verbonden. De zielen
van de doden werden van hier naar
Engeland gevaren om daar tot rust
te komen. Kun je iets over deze
legende vertellen?
'Er kwamen vaak mensen kijken
die er vroeger hadden gewoond en
toen ben ik alles een beetje gaan
uitzoeken. Als ik in de bedstee lag,
had ik het gevoel dat de geesten van
alle mensen die er hadden gewoond
om mij heen zweefden. Toen voel-
de ik dat het waar was van die
legende. In oude volksverhalen kom
je dat ook tegen dat er over geesten

wordt gesproken en dat mensen
daarin geloofden. Met Menco Holt-
man mocht ik daar graag over pra-
ten.'
Dit interview komt in het kerst-
nummer. Heb je ook iets met
kerst?
'De adventstijd is voor mij een be-
langrijke tijd, al zeg ik liever mid-
wintertijd. Net als mijn moeder
maak ik ieder jaar een advents-
krans. Ik heb al groen verzameld,
waarmee ik ook de kaarsenkroon
in het atelier versier. Er werd bij ons
thuis vroeger geen keus gemaakt
voor een kerk, maar we vierden
kerst wel. Als we op wintersport
waren, bezochten we vaak een
nachtmis. De Engelse gedachte
spreekt me ook wel aan. De mist-
letoe of maretak staat in mijn tuin en
ik hang altijd een takje boven de
deur. Liefde voor elkaar voelen, tot
inkeer komen, de natuurlijke loop
der dingen volgen, ja de midwinter-
tijd is een waardevolle, mooie tijd!'

Namens t Lougnijs heel hartelijk
bedankt voor dit gesprek.

We spreken af dat we na mijn ate-
lierbezoek verder praten. We zijn
nog lang niet klaar. Viltkunst, work-
shops en andere zaken die Erna
Alexandra bezig houden, zijn nog
niet aan bod gekomen. Volgende
maand het vervolg.

Anje van der Hoek

Brief uit Spanje
Mijn Pieten en ik zijn weer veilig thuisgekomen. Het was wel een beetje
slecht weer, maar daar kampen we ieder jaar mee. Het was weer fijn om
in Holland te zijn en vooral in Kantens. Het enthousiaste ontvangst bij
de molen met het draaiorgel Pronkjewail, maar ook in t Schienvat was
het reuze gezellig, vooral Wuppie deed goed zijn best. Toen hebben de
Pieten de cadeautjes uitgedeeld en iedereen was tevreden. Maar dat kon
alleen met de medewerking van onze sponsoren:

Gemeente Eemsmond, S.N.S.
Fonds, Baron service, T. de Jonge
Timmerwerken, Marthi's haarsa-

lon, montagebedrijf Zuidema, rij-
school Ammeraal, Autobedrijf Ja-
ger, Brokantes, Sauna Mobiel,
Bouwbedrijf de Boer, Kapsalon
Anita, Slagerij Zuidhof, Oskam Tim-
merwerken, Klussenbedrijf Kuipers,
Salon Cleopatra, Post Natuursteen,
Anmo praktijk, Schoonheidssalon
Anic, Marcella's Kookschuur, Hoef-
smid Koopman, www.aaps.nu, Klus-
senbedrijf Kremer, Schoonheids-
salon Kelly, de Witte Lelie, Iwink,
V.O.F. Steendam, Plusmarkt Tuit-
man en Blue Mule

Natuurlijk moeten we ook niet ver-
geten de inwoners van Kantens te
bedanken. Zij hebben ook weer gul
gegeven, al ging het hier en daar
niet helemaal zoals het moest, vol-
gend jaar beter!

Sinterklaas en zijn Pieten

Taizé-viering te Middelstum
Het is nog niet zover, maar toch willen we graag onze jaarlijkse Taizé-
viering, de tweede zondag in februari, onder uw aandacht brengen.

Een Taizé-viering is een meditatie-
ve viering, waarin eenvoudige lie-
deren, begeleid door enkele mu-
ziekinstrumenten zoals piano, gi-
taar en saxofoon, centraal staan.
De teksten van deze liederen zijn
maar een paar woorden lang,
meestal Bijbelteksten of gebeden,
maar in de herhaling van deze lie-
deren schuilt de kracht! Eén of twee
Bijbellezingen en een gebed is al-
les wat er wordt gesproken. Er is
geen preek of overdenking. Dit al-
les, samen met een moment van
stilte, geeft deze viering een medi-
tatief karakter.

De naam Taizé-viering komt van
het dorpje Taizé, in het zuiden van
Bourgondië in Frankrijk. Daar sticht-
te frère Roger in 1940 een interna-
tionale, oecumenische gemeen-

schap van zo'n 100 broeders. Ze
zijn katholiek en van verschillende
protestantse afkomst uit bijna 30
landen. Door dienstbaarheid, me-
ditatie en gebed vanuit een christe-
lijke traditie, wil deze gemeenschap
graag een voorbeeld van verzoe-
ning zijn tussen de verdeelde chris-
tenen en gescheiden volken in de
wereld.

Jaarlijks trekken vele jongeren en
volwassenen naar Taizé. Maar u
kunt ook dichter bij huis een viering
bijwonen. Zondag 12 februari bent
u van harte welkom in de Hippoly-
tuskerk te Middelstum, aanvang
19.00 uur!

Namens de voorbereidingsgroep,
Lies Holtman-Steendam
T 0595-552367
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Nieuws van Foundation Roza
ZATERDAG 5 NOVEMBER
Na een mooie vlucht en goede lan-
ding word ik welkom geheten door
Ndue, zijn zus en moeder op het
vliegveld van Pristina. Samen gaan
we op weg naar Gjakova. Onder-
weg bezoeken wij nog diverse
meubelzaken voor een nieuwe
bank, annex bed, voor mama Roza,
echter zonder succes. Na het doen
van wat boodschappen gaan we
naar Bukaria en haar man, ik ben
zeer benieuwd naar hun baby An-
nemarie. Het is een gezond en vro-
lijk kind en ook met moeder Buk-
aria gaat alles weer goed. Vervol-
gens gaan we naar het huis van
mama Roza. Na een hartelijk wel-
kom gaan we met elkaar eten. In en
om het huisje ziet het er nu goed uit,
er is nog voldoende hout en het
pasgeboren kalfje is goed gezond.
Na een heerlijk maal en veel praten
is het na een dag van 22 uur goed
slapen in een nu al zo vertrouwde
omgeving.

ZONDAG 6 NOVEMBER
We doen het rustig aan en gaan op
bezoek bij weer een nieuw adres.
Het is een heel klein huisje waar
van alles aan mankeert. Voor de
bewoonster hebben wij enkele bood-
schappen meegenomen die goed
van pas komen. Ook haar zullen we
gaan helpen en maken afspraken
dat zij in geval van nood een beroep
kan doen op de jongens van mama
Roza. Aan het einde van de middag
gaan Ndue en ik weer naar het huis

van zijn zus Bukaria. Het is een
gezellige avond en we genieten van
de baby. Na het eten kom ik er
achter dat dit ook het laatste was
wat ze nog in huis hadden. Door
veel kosten voor de baby en dok-
tersbezoeken van Roza, die geope-
reerd moet worden aan haar nie-
ren, hebben zij geen geld meer voor
eten. We maken afspraken om sa-
men boodschappen te doen. Dank-
zij uw hulp kan de stichting dit
blijven doen.

MAANDAG 7 NOVEMBER
Na een kop koffie rijden Ndue, Buk-
aria, de baby en ik terug naar het
huis van mama Roza. Daar pakken
we de auto in en we vertrekken met
vijf man naar het gezin in Albanië
waar we, zoals eerder beloofd, het
kapotte dak gaan repareren. De
omgeving is mooi en de reis ver-
loopt voorspoedig. Het weerzien
met het gezin is geweldig. Al snel
zitten de eersten op het dak en
beginnen we het dak te bekleden
met een groot zeil. Na twee uur is
het werk gereed en het huis regen-
dicht. Het gezin is zeer dankbaar.

Ze vertellen me ook dat hun meel-
voorraad op is. Gelukkig kan ik een
grote zak van 50 kg. voor ze kopen
om de eerste weken door te komen.
Dankbaar vertrekken we, na een
geslaagde dag, weer richting Kos-
ovo. Een filmpje, gemaakt van dit
alles, staat op de site.

DINSDAG 8 NOVEMBER
Vandaag gaan we op zoek naar een
bankstel voor mama Roza en ko-
pen we winterjassen. Door een
speciale gift kunnen wij dit alles
doen. Met Roza's dochter Marija ga
ik naar de tandarts, zij heeft veel
tandproblemen. We hebben de to-
tale tandartsrekening voor haar
broer kunnen betalen en hopelijk
kunnen we ook haar helpen. Die
avond praten we, na een lekkere
Kosovaarse maaltijd, over alle din-
gen die zijn gebeurd vanaf februari
tot nu. Ik ben dankbaar dat er pro-
gressie is.

WOENSDAG 9 NOVEMBER
Wij bezoeken vandaag twee gezin-
nen die wij al regelmatig van bood-
schappen hebben voorzien. Ook nu
weer brengen wij levensmiddelen
die zij goed kunnen gebruiken. Ik
hoop, met uw hulp, dit te kunnen
blijven doen. 's Middags ga ik met
Roza's dochter, Roza naar een arts.
Hier praten we over een operatie,
om de problemen met de nieren te
verhelpen. Nog deze maand zal ze
worden geopereerd.

Aan woorden
voorbij….
laat warm en stil
de kaarsen branden

verlaat de oude pijn
die schaduwt
jouw verleden

denk niet hetgeen
jouw leven knelde

het maakt de duisternis
tot niets
de toekomst vol onzekerheden

laat zonneschijn
je vreugde geven

bewaar herinneringen
voor later

en ga de weg
die vóór je ligt!

Jan Venema

DONDERDAG 10 NOVEMBER
Met een tevreden gevoel vertrek ik
weer naar huis. Onderweg veel
nagedacht en nieuwe plannen ge-
maakt.

Namens de mensen in Kosovo
en Albanië vriendelijk dank,

René Zuidema
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Kaartverkoop Advendo
van start op 2 januari
Toneelvereniging Advendo is alweer enkele maanden druk bezig met de
voorbereidingen van het nieuwe toneelstuk dat op zaterdag 28 januari
2012 in première zal gaan in dorpshuis t Schienvat in Kantens (aanvang
19.30 uur).

Op zaterdag 18 februari zal Adven-
do het stuk nogmaals spelen. Ad-
vendo speelt dit jaar de klucht 'Zo
zijn onze manieren!' van schrijver
Ton Ermens. Het stuk speelt zich af
in de huiskamer van de familie
Stortkook, waar allerlei verwikke-
lingen zich af zullen spelen. Het
belooft een avondje vol humor te
worden met deze doldwaze klucht.
De 11 enthousiaste spelers van
Advendo hebben er in ieder geval
heel veel zin in.
Na afloop van beide avonden zal dj
Eling zorgen voor gezellige muziek,
zodat er nog lekker gedanst kan
worden.

Op maandag 2 januari zal de kaart-
verkoop van start gaan.
U kunt vanaf die datum kaarten
telefonisch bestellen bij:
Henk van Dijk (T 552710) of via
ticketservice@advendokantens.nl.
Wees er snel bij, want deze vrolijke
klucht wilt u zeker niet missen! Kijk
voor meer informatie op onze web-
site www.advendokantens.nl

Let op:
Bestelde kaarten voor beide avon-
den moeten op vrijdag 20 januari
tussen 16.00 en 19.00 uur opge-
haald worden bij Henk van Dijk,
Bredeweg 18 in Kantens.

Training bewustwording
Door de enthousiaste ervaringen van de deelnemers aan de training
'Bewustwording van Lijf en Leden' zal er met ingang van 1 februari 2012
in t Schienvat te Kantens weer een mogelijkheid zijn om aan de training
deel te nemen. De training bestaat uit theorie en praktische oefeningen.
De ervaringen van de deelnemers zijn, dat men meer rust ervaart, minder
spanningen heeft, meer in balans is, grenzen durft aan te geven, meer zicht
krijgt op eigen handelen en diepere contacten durft aan te gaan. Kortom
meer tevreden in het leven staan.

Vanaf 1 februari 2012 is er dus weer een mogelijkheid om aan de training
deel te nemen. De groep komt één keer in de twee weken bijeen.

Voor informatie of deelname kunt u contact opnemen met de trainer
Geert Hulshof
T 0596-551305
E geerthulshof@home.nl

KERST

Met kerst is iedereen bij elkaar.
We halen herinneringen op van het afgelopen jaar.
Gezellig met z'n allen onder de boom.
Cadeautjes uitpakken, liedjes zingen, van iedereen een droom.
Het nieuwe jaar staat voor de deur.
Vol liefde, gezelligheid en kleur.
Ik wens iedereen een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.
Maak er wat gezelligs van met elkaar.

Else Veenstra
12 jaar, Rottum
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Beste lezer
Op de site van Rottum (www.rottum.org) kwam onderstaande mail
binnen. Ik weet niet waar deze boerderij staat, maar roep iedereen op die
een idee heeft, dit naar mij te mailen op rottum2009@live.nl

 ------------------------Begin mail ------------------------

Dames/heren
Op bijgaande foto staat een boerderij waarin mijn opa en oma hebben
gewoond en waar mijn vader is geboren. Wij zijn afgelopen zondag in
Rottum geweest, maar wij hebben de boerderij niet kunnen vinden. Zou
u mij kunnen mailen waar deze boerderij staat in Rottum, gemeente
Kantens.
Alvast dank voor de genomen moeite.

Gr. Jurjen Bos
--------------------------- Einde mail ------------------------

Alvast bedankt
Wimjan Rietdijk
________________________________________________________________________

Expositie in t Schienvat
Iedere maand geven Gerda Onnes en Rita Pool (de eerste donderdag van
de maand) een geheel verzorgde schilderworkshop in t Schienvat.
Anneke Knevelbaard uit Groningen volgt deze. Veel van haar werken zijn
nu te bewonderen in de Salon, hal en familiekamer. U kunt deze schilde-
rijen bewonderen tijdens de openingstijden van t Schienvat.

Rita Pool

Overpeinzing bij
de jaarwisseling
Al 't oude gaat verdwijnen
al wat is gaat eens voorbij
De tijd ons gegeven,
de tijd waarin wij leven
vlied henen,
op rappe benen.
't Verandert snel voor u en mij.

Gillende keukenmeiden
knetterend vuurwerk.
Beierende klokken
midden in de nacht.
Een heildronk met vele wen-
sen
op wat komt voor alle mensen.
Vaarwel 2011
Heil u, o 2012
Het nieuwe jaar….
waarvan veel wordt verwacht.

Herman Depping

Geachte lezers
Ook dit jaar heb ik u om uw mede-
werking gevraagd bij het werven
van vakantie gastouders die bereid
waren om, in de afgelopen zomer-
vakantie,  zich  ruim  twee  weken
over een 'kwetsbaar' kind te ontfer-
men. Uit de provincie heb ik verno-
men dat in veel huis-aan-huis bla-
den, kerk-, dorps- en wijkkranten
en op websites van dorps- en wijk-
verenigingen één of meerdere arti-
kelen zijn geplaatst. Dit jaar hebben
zich weer een aantal gezinnen aan-
gemeld om een 'kwetsbaar' kind
een onvergetelijke vakantie te be-
zorgen. Uit naam van deze (onze)
kinderen en onze medewerkers wil
ik u allen hartelijk bedanken.

Rest mij nog u hele fijne feestda-
gen toe te wensen
en een voorspoedig 2012.

Vriendelijke groeten
Frans Van Den Berghe
Europa Kinderhulp
regio Groningen

De kerstbomen staan weer binnen aangekleed en versierd,
het is altijd zo gezellig als kerstmis wordt gevierd.
Dan komt de kerstman op zijn slee,
en brengt allemaal cadeautjes mee.
Misschien is de kerst wel wit dit jaar,
en gooien we sneeuwballen naar elkaar.
De huizen zijn versierd met lichtjes
en overal zie je blije gezichtjes.

Roos Keizer
11 jaar, Kantens
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Er werd mij gevraagd iets te schrij-
ven voor t Lougnijs. Ik ben niet zo
goed in het schrijven, maar ik zal
mijn best doen. Eerst zal ik mij
even voorstellen. Mijn naam is Anje
Broekhuizen en ik ben geboren op
14-02-1953 op Doodstil, toen ge-
meente Kantens. Ik kwam als vier-
de kind in het gezin Broekhuizen
terecht. In april 1953 zijn we ver-
huisd naar een klein boerderijtje
nabij Rottum, alwaar mijn vader
ging werken bij boer Bierema. Hier

werden nog drie kinderen na mij
geboren. Een groot gezin,
dat bracht altijd veel ge-
zelligheid met zich mee.

Veel kinderen uit Rottum
kwamen na schooltijd bij
ons spelen op de boer-
derij. Toneelspelen op de
kiepkar, verstoppertje
spelen in het hooi en 's
winters schaatsen op de
gracht. Een mooie tijd.
Op mijn vierde ging ik
naar de kleuterschool in

Kantens bij juf Van Dam.
We werden dan samen
met de andere kinderen uit

Rottum met de auto van de
Firma Hielkema naar school

gebracht. Daarna ging ik
naar de Klinkenborg-

school in Kantens bij juf Ham-
minga in de klas. In 1963 zijn

we verhuisd naar de Poelestraat in
Kantens, een hele verandering,
wonen in een dorp. Hier waren we
snel gewend, alles dichtbij, de
school op loopafstand, de winkels
om de hoek. In de vierde klas kwam
ik bij meester Kuipers in de klas. In
die tijd speelde ik vaak met Jantje
en Marietje Wiltjer. Na de lagere

school ben ik nog drie jaar naar de
huishoudschool in Middelstum
geweest. Toen vond ik dat ik lang
genoeg naar school geweest was
en ben ik gaan werken. Op mijn 19e
ben ik getrouwd met Johan Reining
die ook in Kantens woonde. We zijn
toen naar Onderdendam gegaan en
wonen nu al 39 jaar in hetzelfde
huis, waar ook onze twee dochters
zijn geboren. Momenteel werk ik
als facilitair medewerkster bij Zon-
nehuis groep Noord in Middelstum,
Loppersum en Bierum. En dat doe
ik met veel plezier. Toneelspelen is
altijd mijn hobby geweest, al staat
dat nu op een laag pitje. Ook verza-
mel ik oude kleding vanaf ongeveer
1850.  Deze  kleding  heb  ik  al  in
verschillende verzorgingshuizen
laten  zien.  Erg  leuk  om  te  doen
omdat veel ouderen deze kleding
herkennen. We wonen nog steeds
met heel veel plezier in Onderden-
dam en hopen dat nog vele jaren vol
te houden. Bij deze doe ik iedereen
de groeten in Kantens en hopelijk
weer eens tot ziens.

Anje Reining-Broekhuizen

De kerstbomen staan weer binnen aangekleed en versierd,
het is altijd zo gezellig als kerstmis wordt gevierd.
Dan komt de kerstman op zijn slee,
en brengt allemaal cadeautjes mee.
Misschien is de kerst wel wit dit jaar,
en gooien we sneeuwballen naar elkaar.
De huizen zijn versierd met lichtjes
en overal zie je blije gezichtjes.

Roos Keizer,
11 jaar, Kantens

Kerstfeest, feest voor iedereen
In de afgelopen weken leek het wel of het kerstfeest een feest voor
iedereen is, want wie was er niet bezig om voorbereidingen voor het
kerstfeest te treffen? Op de één of andere wijze voelen we ons blijkbaar
allemaal betrokken bij het kerstfeest, of je nu een gelovige bent of niet.
Het kerstfeest heeft wat. Het is echt een feest voor iedereen….! Is dat
waar? Zijn er ook in onze samenleving niet heel wat mensen, voor wie
de kerstdagen helemaal geen feest betekenen? Hoeveel mensen zijn in
hun leven niet vastgelopen, stukgelopen op de omstandigheden waarin
ze leven, stukgelopen op zichzelf en hun problemen. Misschien bent u
wel zo'n iemand.

De gevolgen van deze gebroken
wereld hebben diepe sporen in uw
leven achter gelaten……. Kerst-
feest, feest voor iedereen? Nee,
helaas niet. In de Bijbel komen we
rondom  het  kerstgebeuren  ook
mensen tegen die zich ongelukkig
voelen. Het zijn herders in de vel-
den van Efratha. Hun beroep werd
toentertijd beschouwd als één van
de meest verachtelijke beroepen
ter wereld, omdat ze ervan ver-
dacht werden op hun trektochten
van de ene naar de andere weide,
pasgeboren lammetjes, melk en
wol van de schaapskudden van
hun heer achterover te drukken. Ze
werden in Israël met de nek aan-
gekeken. Zij behoorden tot de
gediscrimineerden van die tijd.
Het waren mensen, voor wie
het leven geen feest was. Ze
hoopten op de komst van de
door God beloofde Redder.
Die zou, zo geloofden ze,
aan hun donkere uit-
zichtloze toestand een
eind maken. Stond
niet in de Bijbel,
dat Hij de Redder
van de armen en de Helper van
hulpelozen zou zijn? Op Hem had-
den ze al hun hoop gevestigd. En
wat lezen we in het Lukasevange-
lie? Een engel van God komt naar
deze ongelukkige mensen toe met

de blijde boodschap van de komst
van de beloofde Redder, Jezus
Christus. Juist aan hen, die met de
nek werden aangekeken, wordt al-
lereerst het nieuws gebracht, dat
hun Redder geboren is…… Waar-
om juist aan hen? Omdat zij uitza-
gen naar de komst van de Redder
der mensen. Had het er niet op
geleken, dat niemand, zelfs God
niet, om hen gaf? Nu komt een
engel van God juist naar hen toe
met die verrassende boodschap:
Voor jullie is heden de Redder ge-
boren. En hoe komt Hij hen redden?
Door voor hun zonden te sterven
aan  een  kruis.  Het  Kind  in  de
kribbe wordt later de man van
smarten aan een kruis….. Voor

u is heden de Heiland, de
Redder geboren. Voor u, d.w.z.
allereerst voor die herders.

God komt met de blijde boodschap
van redding allereerst naar de on-
gelukkigen, hen die vastgelopen
zijn en de, in onze ogen, slechteri-
ken……. Zou dat vandaag ook niet
gelden? Jezus Christus is naar deze
wereld gekomen om mensen, die
in hun leven vastgelopen zijn, ge-
lukkig te maken door hen het ware
leven te schenken. Vastgelopen
mensen krijgen bij Hem de gele-
genheid weer opnieuw te beginnen
in een leven, dat echt leven mag
heten. Kerstfeest, feest voor ieder-
een? Ja, want er is in de duisternis
van ons bestaan een Licht der lich-
ten opgegaan: Jezus Christus. Hij
komt hen beschijnen, die gezeten
zijn in duisternis en in de schaduw
van de dood. God bekommert Zich
om ons lot. Daarover mag iedereen
zich in deze dagen verheugen. Daar-
om mogen we het kerstfeest echt
vieren als feest voor iedereen.

ds. P.C. de Lange
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'Ik kondig

u met vreugde aan…'

Kerstnachtdienst 2011
Aanvang: 22.30 uur

Met medewerking van:
Voorganger ds. P.C. de Lange

Organist Evert Spriensma
Muzikale medewerking wordt verleend door

'De Vlinthippers' uit Kantens

U bent allen van harte welkom in de Antoniuskerk

Namens alle plaatselijke kerken, tot ziens!

Kerstwandeling in foto's



11

Kerstdiner
Eetsalon t Schienvat organiseert tweede kerstdag een kerstdiner.
Vijfgangenmenu  19,50 (incl. welkomstdrankje)

1. Welkomstdrankje

2. Voorgerecht
Zalm/garnalen cocktail

3. Soep
Waterkerssoep met gerookte kip

4. Hoofdgerecht
Gevulde kipfilet in Serranoham
Gebakken aardappelen of puree
Stoofpeertjes
Harricoverts opgerold met bacon

5. Nagerecht
Warme appelbol in bladerdeeg
Bolletjes ijs met slagroom

Tijdens het diner wordt er een kerstverhaal voorgelezen.
Aanvang 17.00 uur (opgave voor 20 december)
t Schienvat - M 06-20839053 - o.pool1@kpnplanet.nl
Menu onder voorbehoud.
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Op de foto staan v.l.n.r.: Wout Jensma, Roelf Blaauwwiekel (leider), Jan
Blaauwwiekel, Jurjen Blaauwwiekel, Darwin Venema, Wessel Pol, Kaï
Hamming, Hugo Frankruijter, Jan Jensma (leider), Emiel Hartlief, Wildrik
Mars, Saskia Robbe en Marnix Hartlief.

V.V. KRC F1
ONGESLAGEN KAMPIOEN
De F-pupillen van de v.v.K.R.C zijn zaterdag najaarskampioen geworden.
Het weer zat niet mee (zoals te zien is op de foto), maar dat belemmerde
niet in voetbalkwaliteiten van de jonge spelers. In de laatste thuiswed-
strijd tegen Ezinge werd gewonnen met 8-0. Dat bracht de stand na 11
wedstrijden op 33 punten, met 118 doelpunten voor en 8 tegen.

Na afloop van de wedstrijd kreeg
iedere speler een trofee in de vorm
van een voetballer. Daarna gingen
ze op de boerenwagen door het
dorp richting t Schienvat, waar op
dat moment Radio Noord was met
een live uitzending van Noord op

Stee. De kinderen werden geïnter-
viewd door Derk Bosscher. Daar-
na werden de kinderen getrakteerd
op patat met frikadellen.
De leiders kregen een attentie van
voorzitter W. Hartlief.
__________________________________________

Gratis af te halen
1 kattenbak z.g.a.n. (grijs)
1 elektrische radiator, nieuw, 0,70
m x 0,70 m (wit)

Pastoriepad 2,
Kantens
T 551084
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Ropmer Roemjoagers
Uitslagen van de klaverjasavond
die op 2 december werd gehouden:
1. Mark ......................... 3859
2. Erik ........................... 3638
3. Henk ......................... 3594
4. Aljo ........................... 3533
5. Lambert ..................... 3520
6. Wimjan ...................... 3361
7. Lucienne .................... 3356
8. Attie .......................... 3255
9. Arie Jan ..................... 3216
10. Rinie ......................... 2986

De tussenstand na deze avond is nu
(tussen haakjes de tussenstand
voor deze avond):
1. (5) Mark ..................... 8765

2. (2) Wimjan ................. 8749
3. (1) Attie ..................... 8675
4. (4) Erik ...................... 8620
5. (6) Lambert ................ 8389
6. (3) Rinie .................... 8352
7. (9) Aljo ...................... 8005
8. (10) Lucienne ............. 7804
9. (8) Arie Jan ................ 7713
10. (7) Jan ....................... 7500
11. (11) Henk ................... 7417

De volgende keer dat er in Rottum
weer gekaart gaat worden is vrij-
dag 6 januari, u leest in de volgende
krant hoe dat is afgelopen.

Wimjan

t Schienvat uitgelicht
Iedere vrijdagavond is biljartclub 'De Kleine Tafel' actief in t Schien-
vat, wilt u ook eens kijken of meedoen: u bent van harte welkom v.a.
19.30 uur.

Rita Pool
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Kerst met Koren
Het Vocaal Ensemble Het Hoogeland
1. Hoeveel leden telt het koor op dit
moment?
Het Vocaal Ensemble het Hoog-
eland telt momenteel 15 leden. De
leden komen uit het dorp, maar ook
uit de regio

2. Hoeveel optredens staan er op
de agenda rond de kerst?
Er is één concert gepland, op zater-
dag 10 december, in het kerkje van
Den Andel. Daarnaast werkt het
koor mee aan de jaarlijkse advents-
viering bij kaarslicht in het kerkje
van Stitswerd, op 18 december.

3. In welke plaatsen treedt u op
met de kerstdagen?
In Den Andel en in Stitswerd.

4. Hoe trouw is de achterban/thuis-
front bij al deze optredens?
Bij een optreden komen wel eens
partners of vrienden van de koorle-
den mee. Maar als we verder weg
zingen, zoals laatst in Hardenberg,
zijn we afhankelijk van de concert-
bezoekers van de regio.

5. Omschrijf eens jullie repertoire
rond de feestdagen?
Rond de kerstdagen zingen we al-
tijd een zogenaamd Festival of Less-
ons en Carols, een jaarlijks terug-
kerend concert met bekende en
onbekende Christmas Carols. Een
Carol is een Engels kerstlied, waar-
van de melodie ook vaak bekend is
als Nederlands kerstlied. Tegen-
woordig worden steeds meer van
die mooie Engelse melodieën ver-
taald in het Nederlands en die vind
je dan terug in het liederenrepertoi-
re van de Nederlandse kerken en in
het aanbod van nieuwe kerstmu-
ziek voor koren en ensembles in
Nederland. De Carols behoren vol-
gens de Engelse traditie afgewis-
seld te worden met een aantal vas-
te lezingen (Lessons) uit de Bijbel.
Vaak gebeurt dat dan ook in het
Engels, maar ons koor heeft vanaf
het begin gekozen om die lezingen
te houden uit de Grunneger Biebel.
Dat geeft een heel mooi effect!

6. Wie verzorgt de muzikale bege-
leiding?
We maken altijd gebruik van pro-
fessionele begeleiding. De muziek
is vaak niet zo gemakkelijk te spe-
len en als je het dan uitvoert moet
het goed zijn. We werken dan sa-
men met mensen als Peter van

Dijk, Henk de Vries of Roelof van
Luit op het orgel en/of op de piano.

7. Maken jullie gebruik van (aan-
vullende) gastzangers of -muzi-
kanten?
Afhankelijk van de uit te voeren
muziek worden wel eens solisten
gevraagd. Soms zijn dat gevorder-
de zangleerlingen van onze dirigent
Edwin Velvis.  Soms werk ik zelf
mee als tenorsolist; in dat geval
heb ik dan een dubbelrol.

8. Dient er extra gerepeteerd te
worden?
We hebben meestal wel een soort
generale repetitie. In Den Andel is
dat voorafgaand aan het concert.
Wanneer we extra zouden willen
repeteren op die locatie brengt dat
extra kosten voor het koor met zich
mee. De kerk moet gehuurd en
verwarmd en de begeleider heeft
extra kosten. Vandaar dat we het op
dezelfde dag plannen. Als je goed
op elkaar bent afgestemd, kun je
als koor ook wel volstaan met het
een keer doorzingen met de bege-
leider.

9. Wat is jullie wens voor het ko-
mende jaar?
We hopen voor onszelf als Vocaal
Ensemble op een voortzetting van
de huidige samenwerking met onze
dirigent en weer een aantal concer-
ten in eigen dorp, maar ook daar-
buiten. En we hopen dat er meer
belangstellenden uit eigen dorp
komen luisteren of proberen mee te
zingen! Een ieder die dit leest wen-
sen we hele goede kerstdagen en
een muzikaal 2012.

De Kaanster Vlinthippers
1. Hoeveel leden telt het koor op
dit moment?
De Kaanster Vlinthippers heeft op
dit moment 29 leden. Na de zomer-
vakantie hebben zich zes nieuwe
leden aangemeld, waaronder een
nieuwe accordeonist. Een gewel-
dige opsteker voor het koor.

2. Hoeveel optredens staan er op
de agenda rond de kerst?
Rond de kerst hebben we twee
optredens.

3. In welke plaatsen treedt u op
met de kerstdagen?
We treden tijdens de kerstnacht-
dienst op in Zandeweer en Kantens.

4. Hoe trouw is de achterban/
thuisfront bij al deze optredens?
Onze achterban steunt ons vooral
bij onze acties. We hebben het nog
steeds druk met onze optredens in
verzorgingstehuizen en deelname
aan concerten van de Bond van
Koren en bij jubilea van koren bij
ons in de buurt.

5. Omschrijf eens jullie repertoire
rond de feestdagen?
Tijdens de kerst zingen we vanzelf-
sprekend alleen maar kerstliede-
ren.

6. Wie verzorgt de muzikale lei-
ding?
De muzikale leiding is in vertrouw-
de handen van Hilda Mulder uit
Stedum. Alle nieuw aangeleerde
liedjes zingen we meerstemmig.

7. Maken jullie gebruik van (aan-
vullende) gastzangers of-muzikan-
ten?
We hebben nog nooit gebruik ge-
maakt van gastzangers of- muzi-
kanten.

8. Dient er extra gerepeteerd te
worden?
Alleen bij bijzondere optredens re-
peteren we een enkele keer extra.
We repeteren elke zaterdagavond
van 18.00  19.45 uur. Zingen geeft
vreugde en plezier, het ontspant en
maakt je blij.

9. Wat is jullie wens voor het ko-
mende jaar?
Het komend jaar hopen we weer
veel te kunnen optreden voor een zo
breed mogelijk publiek. We hebben
nog een aantal leuke nieuwe lied-
jes in onze map, die we direct in het
nieuwe jaar met onze dirigent meer-
stemmig gaan instuderen.
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Pavane
1. Hoeveel leden telt het koor op dit
moment?
Wij hebben op dit moment 12 leden.

2. Hoeveel optredens staan er op
de agenda rond de kerst?
Wij hebben één optreden dit jaar.

3. In welke plaatsen treedt u op
met de kerstdagen?
In Kantens.

4. Hoe trouw is de achterban/
thuisfront bij al deze optredens?
Onze achterban komt heel trouw
naar ons luisteren.

5. Omschrijf eens jullie repertoire
rond de feestdagen?
Een traditioneel, maar niet oubollig,
sprankelend en ook rustgevend,
uitdagend, maar waar nodig be-
scheiden, ontroerend, maar zonder
goedkoop effectbejag, meeslepend
en soms berustend, behoudend,
maar altijd verrassend, belerend,

ja zeer belerend (maar hindert dat?),
weemoedig en confronterend, reli-
gieus, zeer religieus, uitermate re-
ligieus, onvergelijkelijk religieus
en toch ook werelds, maar immer
ontwapenend en uitnodigend (waar-
toe?) kerstprogramma.

6. Wie verzorgt de muzikale bege-
leiding?
Michiel de Vries.

7. Maken jullie gebruik van (aan-
vullende) gastzangers of -muzi-
kanten?
Nee, dat doen we niet.

8. Dient er extra gerepeteerd te
worden?
Bij hoge uitzondering.

9. Wat is jullie wens voor het ko-
mende jaar?
'Wereldvrede'

KERST

Als ik door de straten loop,
Zijn ze mooi verlicht.
Dat wil ik graag zeggen, in dit gedicht.
Er zijn cadeautjes, sneeuw en kerstversiering,
En de liedjes die ik zing.
Er komt familie en er is kerstmuziek,
Samen eten is uniek.
Maar het allerleukste aan kerst vind ik wel,
De boom, de ballen en een gouden kerstbel.
Einde.

Roos Jansen
10 jaar, Rottum
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

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,
nieuwjaarsdag
10.00 uur  leesdienst, koffie/thee
drinken bij nieuwjaarswensen
14.30 uur - leesdienst
Zondag 8 januari
11.00 uur  ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur  ds. S.M. Alserda, Hoog-
kerk
Zondag 15 januari
11.00 uur  ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 uur  ds. H.W. van Egmond,
Ten Boer
Zondag 22 januari
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  ds. G.O. Sander, Assen
Zondag 29 januari
11.00 uur  ds. A. Balk, Delfzijl
14.30 uur  ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
Zondag 5 februari
11.00 uur  ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur ds. T.K. van Eerden, Zuid-
horn
Aangepaste dienst voor mensen
met een beperking
__________________________________________________

CHR. GEREFORMEERDE KERK
KANTENS
(Wijzigingen voorbehouden)

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
Zondag 8 januari

09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  ds. J.G. Kortleven
Zondag 15 januari
09.30 uur  ds. P. Roos
14.30 uur  ds. J.G. Kortleven
Zondag 22 januari
09.30 uur  voorbereiding H.A., lees-
dienst
14.30 uur  opendeurdienst, ds. P.C.
de Lange
Zondag 29 januari
09.30 uur - viering H.A., ds. P.C. de
Lange
14.30 uur  ds. S. Otten
___________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Zaterdag 24 december
22.00 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  nieuwjaars ochtendge-
bed in Salem (koffie/thee)
Zondag 8 januari
10.00 uur  mevr. J.C. Prins-Pestoor
kindernevendienst en koffie en thee
in Salem
Zondag 15 januari
10.00 uur - drs. S.J. Prins
kindernevendienst
Zondag 22 januari
10.00 uur  ds. R.P. Oosterdijk, Ha-
ren
viering Heilig Avondmaal
kindernevendienst
______________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Dorpskerk Rottum

Maandag 26 december
19.00 uur  ds. E.B.G.W. Ockels
Zondag 8 januari
19.00 uur  ds. F. Stalman
Zondag 22 januari
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje
Zondag 29 januari
19.00 uur  ds. A. Lagendijk
_________________________________________

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

Weekendmenu
Rita's Eetsalon
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*
Vrijdag 6 januari
Gekookte aardappelen met
prei en vlees*
Zaterdag 7 januari
Aardappelpuree met hachee
en rode kool
Vrijdag 13 januari
Gekookte aardappelen met
boontjes en vlees*
Zaterdag 14 januari
Boerenkool met speklap of
worst
Vrijdag 20 januari
Rijst met tjap tjoi en gebakken
ei
Zaterdag 21 januari
Gekookte aardappelen met
spruitjes en vlees*
Vrijdag 27 januari
Gekookte aardappelen met
rode kool en vlees*
Zaterdag 28 januari
Erwtensoep met roggebrood

I.p.v. gekookte aardappelen
kun je ook gebakken aardap-
pels nemen.

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

Met een verjaardag of zomaar
even uit kan ook in t Schienvat
Viergangen menu v.a.
e 17,50 p.p.
Voor de kinderen zijn er een
springkussen, sjoelbak en
andere spelletjes aanwezig.

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)

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.

22/23 december
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies
Winsum - T 0595  441545
24/25 december
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818
26/27 december
Tandartspraktijk Eenrum
Eenrum - T 0595  491949
28/29 december
H. Meursing
Middelstum - T 0595  552292
30/31 december
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595  431716
1/2 januari 2012
Tandartspraktijk Van der Honing &
Van der Zee
Winsum - T 0595  442244
3/4 januari
C.H. de Lange
Leens - T 0595  571427
5 januari
J.F. Perdok
Baflo - T 0595  422723
7/8 januari
C.J. Conradie
Bedum - T 050  3012337
14/15 januari
M.J. den Engelse-Boelkes
Ezinge - T 0594  622121

21/22 januari
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__________________________________________________
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GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings  te schrieven ,

zoaans:
 riemkes, stukjes, recept, etc.

Eelske denne
n dikke soeze wind rit leste bloaren
slim vraid van appelboom bie ons in toen
hai let z'as schipkes din omdele voaren
joa, woarvan t liekt of binnen stuurlu doen

op grond goan gounent aan t beziedjekroepen
of tikjen in de lijte achter t huus
n denne zit ze stiekom te begloepen
en sliept dij koale boom uut om t verluus

nog kin hai om dij blode stumper laggen
mor dammee om midwinter komt zien tied
din gaait vervast dij koale boom aan t vlaggen

om eelske denne's alderleste stried
dij gaait noar koamer en noa eerst wat raggen
en pronken, is ook hai zien nalen kwiet.

Jan Brouwer
Oet: Toal en Taiken

Oljoarsoavond
“t Is weer veurbie”, zucht t olle joar,
wel haar docht, dat t zo swoar zol wezen?
Loater zellen ze ien de bouken lezen
ien twijdoezendelf ging t ook sums roar.
Elkenain haar zörgen over de eurocrisis,
en ook economisch gaait t nait goud.
Moar wie blieven knuterg en hollen moud
en zain aan t ènd wel wat t worren is.
Veur de leste moal slagt d olle klok ien toren.
of hai nou ien Kannes, Röppem of Stivverd stait,
aans overaal dezulfde tied vergait
is mit de leste slag t oljoar verloren.
Aans laange wiezer stroalrecht veur lutje staait,
en twaalfde slag gaalmt over t flakke laand ,
druk hai t oljoar zunder drutjen over raand,
en kiepelt hom ien d aiweghaid.
Din trilt de lucht van t vuurwaarkknallen,
karbidbuzzen dreunen weer gedureg noa elkoar.
Vuurpielen sizzen,knappen en loaten steerns valen
en wie binnen weer blied mit t nij joar.

Aldert B.Ritzema

Oud papier
zaterdagmorgen

28 januari
T 06 - 23640616

Limerick
Krikhoantje
Ain klain krikhoantje oet Zanneweer
Dij was zo hoaneg, aaldoage weer
Mor mit t klimmen van de joaren
Kwam hai tot bedoaren
Nou huif t veur hom nait zo meer.

dit gedicht is van mart
bij kerst word ik blij in mijn hart
in de kamer staat een versierde boom
vol met lichtjes, het is net een droom
bij kerst word ik blij
en we hebben dan ook nog eens vrij
dan versieren we de tafel heel mooi
met kindje jezus in een kribbe in het strooi

groeten mart de vries
8 jaar, Kantens

Grunneger resepten:
POVVERD
Wat mout der ien
Onze waaitmeel, n onze boukwaaitmeel, n tuutaai ,twij moatjes
melk, n onze krinten en rezienen, n snoefke zolt, n beetje reuzel.
Hou mout je t doun:
Meng t meel mit dáai, snoefke zolt en de melk tot n mooie gladde
massa zunder kloeten der ien, dou er din de krenten/rezienen deur
Smelt de reuzel en vet de vörm doar mit ien.
t Haile zwikkie ien de vörm doun.
Zet de povverd ien n oven mit veul onderwaarmte (veur t deurgoaren)
omenbie n uur, woarvan t leste ketaaier bovenien om broen te
worden.

Nijjoar
Veul zegen ien t nijjoar,
Zet t zeupke mor kloar,
n koukje der bie,
dat is goud veur die en mie.

Nane van der Molen was ook cur-
sist op de leste Grunneger cursus
ien Kannes. Hai het hailveul aal
schreven ien t Grunnings of omto-
ald.
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Agenda
Rottum
Tot 1 februari 2012
Dorpskerk
Dagelijks open tot 17.00 uur
Kleurrijke expositie.
Toegang gratis
___________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane.
__________________________________

Kantens
Maandag 26 december
t Schienvat
v.a. 17.00 uur
Kerstdiner

Woensdag 4 januari
t Schienvat
13.30 - 16.30 uur
Nieuwjaarsinstuif

Donderdag 5 januari
t Schienvat
10.00  - 16.00 uur
Schilderworkshop

Maandag 9 januari
t Schienvat
20.00 - 21.30 uur
V.D.K. vergadering

Dinsdag 10 januari
t Schienvat
20.00 - 21.30 uur
C.S.C.W. vergadering

Donderdag 12 januari
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Schrijfcursus

Dinsdag 17 januari
t Schienvat
Tijd niet bekend
Workshops digitale fotografie

Woensdag 25 januari
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub

Donderdag 26 januari
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Schrijfcursus

Vrijdag 27 januari
t Schienvat
v.a. 19.00 uur
Generale repetitie Advendo

Zaterdag 28 januari
t Schienvat
v.a. 19.30 uur
Uitvoering Advendo

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 (Het Leert Vanzulf)

Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Keuken open + dagmenu
19.30 - 22.30 uur
Biljartclub (De Kleine Tafel)

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

Van de Redactie
We zijn weer in de donkere dagen voor kerst aangekomen en u leest al
weer het laatste nummer van t Lougnijs in 2011.
Wij, als redactie, hebben de krant weer een jaar lang met heel veel plezier
gemaakt en hebben er nu al weer zin in om ook in het komende jaar dit
te doen.

In dit kerstnummer staan een aan-
tal gedichten van kinderen uit onze
dorpen. Zij hebben de gedichten
gemaakt rond het thema kerst. Ik
heb ze met plezier gelezen.
De redactie heeft verder negen vra-
gen gesteld aan de koren uit Kan-
tens en Stitswerd om eens te weten
te komen wat die zoal doen rond de
kerst. Ook die vindt u in dit nummer.

Tot slot rest mij namens de hele
redactie u een heel goede kerst te
wensen en een heel goed en ge-
zond 2012.  Dat u ook in het nieuwe
jaar t Lougnijs maar met veel ple-
zier mag lezen.

Namens de hele redactie
Wimjan Rietdijk
Eindredacteur

Kerst
De kerstman komt niet langs
want die bestaat nu eenmaal niet
het gebruikelijke konijn of de kalkoen
is biologisch, anders niet
De Kerst van deze eeuw
is niet zoals het ooit was
De grote kerstboom overal
is te zien vanaf elk terras
's Avonds is bij het doorsnee huis
de kerstverlichting aan
De kerstmuziek op de radio
is te horen op elke rijbaan
De winkels zijn tot laat open
de straten fel verlicht
de meesten vinden het prachtig
een aantal geen gezicht
De moderne bevolking
wil dit soort kerst nooit meer kwijt
Maar sommigen zuchten weemoedig
en verlangen terug naar de goede oude tijd
De tijd dat kerst voor iedereen
nog een andere betekenis had:
van vernieuwing, van hernieuwing
waarbij er een waar verhaal in zat
De cadeautjes waren ingeruild
voor een kribbe van het Kind
een ander licht wees herders de weg
want wie zoekt die vindt
de 21 ste eeuw is anders
verdwenen lijkt het kerstverhaal
vergeet toch de boodschap erin niet
want die is er voor ons allemaal

Antrude Oudman
14 jaar, Stitswerd
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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
_________________________________________

Februari nummer
uiterste inleverdatum
13 januari 2012

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.
_____________________________________________

Foto van
de maand
Ik
tel

15
koeien
grazend
in Stitswerd.
19 november 2011!

Paul Moonen
______________________________________________________________________________________________

Schilderworkshop
Donderdag 1 december was er weer een schilderworkshop. Het thema
was 'winterlandschappen', ook nu was het weer een geslaagde dag.

Wilt u ook een keer mee doen: 5
januari is het thema 'oud en nieuw'
(maar u mag altijd met een eigen
idee komen). Geef u tijdig op, want
we willen de groepen niet te groot,
zodat iedereen genoeg aandacht en
hulp kan krijgen.
Kosten:  50,- inclusief materiaal,
koffie, thee en een heerlijke lunch.
Tijd: 10.00 - 16.00 uur.
Locatie: Salon, gevestigd in t
Schienvat te Kantens

Informatie/aanmelden:
www.gerdaonnes-workshop.nl
gerdaonnes@kpnplanet.nl of
O.Pool1@kpnplanet.nl
T 551526

Cadeautip:
Geef een workshop cadeau of kom
gezellig met vriendin (vriend) mee-
doen.

Gerda en Rita

Oud papier
zaterdagmorgen

28 januari
T 06 - 23640616

Kerstwens
…dat het Licht van Kerstmis
    ons mag begeleiden…


