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Het nieuwe jaar begint met storm,
veel regen en wateroverlast
Het jaar 2012 is nog maar een paar dagen oud of de eerste stormdepressie wordt al aangekondigd, met
ongekend hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Op dinsdag drie januari raasde een zware zuidwesterstorm met heel veel regen over ons land. Aan het begin van de woensdagavond steekt er een zware
noordwesterstorm op met weer heel veel regen. Het is overal erg nat en gelukkig kan het gemaal Den Deel,
in het Boterdiep tussen Fraamklap en Onderdendam, het water hier op peil houden. Op donderdag dreigt bij
Tolberter Petten een dijk door te breken. Mensen kunnen vrijwillig evacueren om het wassende water te
ontwijken. Gelukkig breekt de dijk niet door. Op de vrijdagmorgen is het voor de inwoners van Woltersum,
Witte Wierum en een deel van Ten Post heel vroeg en heel raar opstaan, als ze 's morgens wakker worden
gemaakt door mensen van de Mobiele Eenheid, met het verzoek om binnen een half uur, verplicht, hun huizen
te verlaten. De dijk aan het Eemskanaal in Woltersum dreigt door te breken. Met man en macht worden
zandzakken als versterking tegen de dijk gelegd. Gelukkig kan in de middag worden begonnen met het spuien
van het water bij de gemalen in Lauwersoog en in Termunterzijl. Woltersum en omstreken ontsnappen
ternauwernood aan een ramp…

De uitgave van dit blad wordt
mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Noord-Groningen

Gelukkig wonen wij hier in Kantens, Rottum en Stitswerd op een
terp, ook soms wierde genoemd. Er
bestaan drie redenen om de voorkeur te geven aan de benaming
wierde: 1. wierde is het oudste
woord, 2. wierde is een Gronings
woord, 3. terp betekent niet: opgeworpen woonheuvel, maar dorp.
Wij zijn drie terpdorpen, dus noemt
men onze dorpen geen wierdedorp.

Dus voordat wij natte voeten krijgen, moet er wel heel veel wateroverlast zijn. Toch maar eens op
onderzoek uitgegaan of we ooit last
hebben gehad van overstromingen
hier in dit gebied. Heel toevallig ben
ik in het bezit van oude krantenknipsels en kom ik het volgende artikel
tegen: 'Watervloeden in het Groningerland'. Het is al wel heel lang
geleden, maar tegenwoordig brengt

de computer uitkomst en ben ik tot
het volgende verhaal gekomen.
DE ALLERHEILIGENVLOED
Op 1 november 1570 worden de
Nederlandse en Belgische kust
geteisterd door een watersnood,
genaamd de Allerheiligenvloed. Een
lange periode van storm zwiepte
het water tot ongekende hoogten,
nog hoger dan die bij de waters1

noodramp van 1953. Talloze dijken
aan de Hollandse kust begaven het,
waardoor zich enorme overstromingen voordeden en een reusachtige ravage werd aangericht.
Het gehele Groningerland verdwijnt
onder water. Wel leerde men vroeger op school tijdens geschiedenis: '1600 slag bij Nieuwpoort', maar
niet dat er in 1570 alleen al in de
provincie Groningen ± 9000 mensen zijn verdronken tijdens deze
Allerheiligenvloed.

SINT MAARTENVLOED
In de nacht van 12 op 13 november
1686, vlak na de naamdag van Sint
Maarten, vindt deze stormvloed
plaats. Deze noordwesterstorm trof
vooral de provincie Groningen. Alle
dijken langs de Eems en de Dollard
werden weggeslagen. Als gevolg
hiervan, overstroomde heel Noord
Groningen en het Oldambt. Pieterburen en Uithuizen verdwenen geheel onder water en de stad Groningen lag aan zee. Door deze stormvloed verdronken 1.558 mensen,
1.387 paarden en 7.861 koeien. 631
huizen werden weggespoeld en 616
huizen raakten beschadigd.
DE KERSTVLOED
Deze stormvloed vond plaats in de
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nacht van 24 op 25 december 1717
en had grote gevolgen voor de gebieden langs de Noordzeekust. De
Kerstvloed was het gevolg van een
noordwesterstorm die in de kerstnacht het kustgebied van Nederland, Duitsland en Scandinavië trof.
De dorpen achter de zeedijken in
Groningen werden volledig verwoest. Volgens schattingen verdronken er in de provincie Groningen 2.276 mensen, 11.666 koeien,
3.200 paarden en 21.214 schapen
en er werden 1.560 huizen verwoest. Het was de laatste grote
overstroming in Noord Nederland.
De watersnoodramp in Zeeland en
een deel van Zuid Holland in 1953
is de laatste grote ramp die onze
geschiedenis kent. Het duurt jaren
voordat het bouwland weer geschikt
is voor het verbouwen van landbouwproducten. Al gauw begint
men met de Deltawerken en het
bouwen van de Oosterscheldekering om de provincie Zeeland in de
toekomst te beschermen tegen het
wassende water. De dijken langs
de gehele kust worden versterkt en
op Deltahoogte gebracht, om ons
kikkerlandje in het vervolg te beschermen tegen eventuele watersnoodrampen.
Dit artikel heb ik geschreven met
behulp van informatie uit krantenknipsels uit de Ommelander Courant, museum Wierdenland Ezinge
en Wikipedia.
Gerad Werkman

1. We chatte ff met…
Wouter Groenewold, ik ben negen
jaar en zit in groep 5 van de Klinkenborg.
2. Wat is je favoriete muziek?
Swedish House Maffia en Jessie J.
3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden en
waarom?
Bergbeklimmen, want ik houd erg
van klimmen. Of schaatsen, dat
vind ik ook heel leuk.
4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds) tegenkomen?
In het bos om te spelen of, als het
gaat vriezen, op de ijsbaan.
5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Menorca of een ander warm eiland
met zee en strand.

6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je 's nachts wakker maken?
Pannenkoeken.
7. Op welke site ben je vaak te
vinden?
Youtube: om leuke dierenfilmpjes
te bekijken of filmpjes over de ruimte.
8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
er uit?
Ik word later directeur en heb heel
veel dieren in een huis met een hele
grote tuin.
9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Sport en Spel op woensdagmiddag.
10. Wat zou jij in het dorp waar je
woont, willen veranderen en waarom?
Een pretpark zou cool zijn, dan kan

je daar heel vaak heen.
11. Tot slot, met wie chatte we de

volgende keer?
Met Teun Koopmans

5 4 3 2 1 gelukkig nieuwjaar
namens de gehele redactie van t Lougnijs
Tijdens de jaarwisseling is er weer veel gebeurd. 2011 werd 2012.
Kantens veranderde in Rottum, Rottum veranderde in Stitswerd en
Stitswerd werd omgedoopt tot Kantens. Eén van de leuke oud en nieuw
stunts. En wist u dat u in de Kooistraat in Kantens uit moet kijken voor
laag vliegende vliegtuigen?
Toen op nieuwjaarsmorgen de kruitdampen en de rook onze regio waren
ontstegen, was het tijd om de schade op te nemen. Daar kunnen we heel
kort over zijn. Leuke oud en nieuw stunts, gezellige vuurtjes in de straten,
waar de laatste dingen nog brandden en waar de bierflesjes en champagneglazen in de goot lagen. De brandweer heeft de laatste brandende resten
gedoofd, waarna de gemeente ze heeft opgehaald. En 2012 was toch ook
het jaar waarin u ging stoppen met roken? Meer sporten of ging afvallen?
Denkt u er nog zo over, nu de eerste maand van het jaar bijna verstreken
is? Of staat de asbak alweer op tafel met een glaasje wijn of bier er naast?
Ach, wat maakt het ook uit. Als we met elkaar maar weer een gezellig en
gezond nieuw jaar hebben.
tekst Robin Wever
foto's Sander Bultena, Lucienne de Kam en Wimjan Rietdijk
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Erna Alexandra Jansen
VERVOLG
Op een mooie zonnige middag bezoek ik het atelier van Erna Alexandra Jansen.
Er is net een vracht hout gebracht
en de warmte van de grote houtkachel straalt me tegemoet als ik het
atelier binnenstap. Mijn aandacht
wordt direct getrokken naar het
grote raam in de achtergevel. We
genieten samen van het uitzicht.
Rechts een stuk ijsbaan, met daarachter het wandelpad naar het Kaanster bos en in de verte de vuilstort
en de toren van Warffum. Verder
wordt het atelier gedomineerd door
een grote tekentafel die, naar ik
aanneem, gebruikt werd toen Erna
Alexandra tuinontwerpen maakte.
We zetten ons aan de gezellige
grote tafel voor de twee ramen aan
de straatkant om verder te praten
onder het genot van een kop thee.
We spreken af dat we direct na
nieuwjaar verder gaan met het vervolg-interview. Om me voor te bereiden brengt ze me een tas met
informatiemateriaal. Door die informatie maak ik kennis met haar
veelzijdigheid die de lezers van t
Lougnijs, denk ik, niet achter haar
gezocht hadden.
Hoe ben je je bewust geworden om
na je studie orthopedagogie over
te schakelen op de natuur?
'Al op mijn vijftiende werd mijn
belangstelling gewekt voor het ZenBoeddhisme en Taoïsme. Beiden
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een Oosterse filosofie en ook religie ofwel spirituele weg van ontwikkeling die de menselijke natuur
als een deel zien van De Natuur. In
deze Oosterse denkwijzen is het
belangrijk dat je je zelfkennis ontwikkelt en gaat inzien hoe je leven
vorm krijgt vanuit wat je bezielt. Ik
had daarom wel af en toe goede
gesprekken met Ton van der Stap
toen hij nog leefde en woonde op de
boerderij Klinkenborg. Hij was een
wijs en hoogbegaafd mens die zich
uitgebreid had verdiept in het ZenBoeddhisme, volgens welke principes hij leefde, maar veel meer
verstild en teruggetrokken dan ik.
Mijn gedachten over de natuur komen ook dicht bij de inzichten van
prinses Irene en de kersttoespraak
van de koningin sprak me ook bijzonder aan.
Ben je door de natuur voor tuinarchitecte gaan studeren?
'Als kunstenaar heb ik ongeveer
tien jaar gewerkt als tuin- en landschapsarchitect. Door een polsbreuk kon ik het zware werk niet
meer doen en ben ik ermee gestopt.
Het ontwerpen en mensen helpen
met hun eigen tuinideeën kan ik nog
wel steeds doen. Mijn gezegde was
en is: 'Je tuin is je eigen natuur.'
Wat is de fanclub voor het landschap?
'Het was een manier om vragen en
thema's te beantwoorden die te
maken hadden met huis/tuin en
landschap door middel van een

groep mensen die daar hun intuïtieve gevoeligheid voor wilden ontwikkelen. Je kunt dan als mens je
in de plaats stellen van bijvoorbeeld een boom, of een huis, en je
kunt je dan innerlijk afstemmen op
wat die boom, of dat huis, voelt en
weet. Je geeft als het ware een
stem aan elementen in een landschap, levende wezens die niet
kunnen spreken in een mensentaal. Zoals de koningin de wens
uitsprak in haar kersttoespraak:
'De aarde een stem te geven...' Dat
is wat je dan doet en leert te ervaren. Ik was dan trainer en coach op
verschillende bijzondere locaties
in Nederland, gewoon buiten in de
open lucht. Soms op verzoek van
een beheerder. We hebben op die
manier ooit ook een onderzoekje
gedaan in 'Domies Toen' te Pieterburen. Dat was overigens als open
workshop en niet vanwege een
vraag die leefde bij de verzorgers
van de tuin. Zintuiglijk waarnemen,
zoals het herkennen van kruiden en
luisteren wat een kruid voor je zou
kunnen doen of betekenen. Ontdekken waarom je het ene aantrekkelijk vindt en het andere juist zou
vermijden. Ik bied het project 'De
Fanclub van het Landschap' niet
meer aan, zo buiten. Dat is gestopt
sinds ik de ziekte van Lyme heb
opgelopen in de bossen van de
Heilige Landstichting bij Nijmegen.
Nu doe ik soortgelijk werk met
groepen binnenshuis, bijvoorbeeld
in de koepelzaal van Baba-Jaga in
Roodeschool.'
Wat zijn creatieve processen?
Ik zag foto's van grote schalen met
daarin gemaakt een landschap.
Ook met poëzie en fotografie breng
je je Levenskunst tot uitdrukking.
Wat betekent Hexandra onder de
gedichten?
'Al deze onderzoekingen van kunstzinnig en intuïtief samenwerken in
scheppend werk zijn creatieve processen. Ook je Levenskunst is een
creatief proces, omdat de mens
nou eenmaal een scheppend (en
dus ook vernietigend) wezen is. Je
hebt daarom zelf al of niet bewust
invloed op hoe je leven vorm krijgt.
Hoe meer je je daarvan wél bewust
bent, hoe meer je kunt gaan bijdragen aan een kleurrijk, harmonieus
en gezond leven voor jezelf en anderen.' 'Ik noemde me als dichteres
soms Hexandra, omdat het vaak
gedichten waren van zes regels.
(Zes is hexa). Het was ook een
associatief spelen met mijn tweede voornaam Alexandra. De gedichten zijn een resultaat van het
magische dat altijd optreedt als je

beeldend werkt of werkt met verbeelding in de zin van uitdrukking
geven aan je innerlijk voorstellingsvermogen. Een beetje heksen (als
werkwoord) is dat, toveren....'
Voor je viltkunst gebruik je de
vacht van dieren, van schapen?
'De natuur en de wereld van de
planten en dieren is een bron van
inspiratie voor mij. Ben naar hart en
ziel (levens)kunstenaar en verslingerd aan het vilten. Vilt heeft een
organische kracht van elfachtige
verfijning tot robuuste vitale expressie. Het is een rustgevend proces. Voor mij schept het harmonie,
verstilling en verdieping.'
Bij viltwerk denk je aan gebruiksvoorwerpen, maar je kunt ook
schilderen met wol. Heb je exposities gehad en waar?
(Een expositie in t Schienvat zou
mooi zijn, konden onze dorpsgenoten jouw viltkunst eens zien.)
'Ik heb in t Schienvat meegedaan
met een van de eerste keren Salon
een paar jaar geleden in augustus.
Mijn expositie was een beetje weggestopt op een bovenverdieping. Er
kwamen niet veel mensen de trappen op, omdat er beneden al zoveel
te doen en te zien was. Zo langzamerhand heb ik besloten niet meer
mee te doen aan dit soort kunstmanifestaties of markten. Het kost me
teveel inspanning en overige onkosten en het brengt te weinig op.
Mijn textielwerk wordt door de
meeste mensen te duur gevonden
om zomaar in het voorbijgaan aan
te schaffen. Daarom werk ik nu
liever in opdracht, op bestelling.
Het is en blijft exclusief en professioneel werk van een bijzondere
kwaliteit.'
Wat is helend viltwerk?
'Elk werken met vilten is helend,
door het contact met de zachtheid
van het materiaal en de transformatie van de vezels die je onder je
handen voelt gebeuren.

lens en emoties, en de geest, het
denken. Laten we 'de geest', of 'het
denken' samen even benoemen
als opvattingen over hoe het leven
is of zou moeten zijn in het denken,
evenals meer spirituele beïnvloeding. Dat laatste is in feite de gevoeligheid voor invloeden van buitenaf, zoals uit eerdere levenservaringen (opvoeding) of hoe mensen/
vrienden/buren over je denken bijvoorbeeld, of hoe je denkt dat een
ander over je denkt... Daar zit vaak
allerlei verstoring en ook traumatische ervaringen die een soort
scheefgroei veroorzaakt kunnen
hebben. Als het voelen (lichaam)
en denken (geest) samen een harmonieus weten (bezieling) vormen,
volgt het doen (handelen) als het
ware vanzelf op een manier die
passend is.'
Hypnotherapie kan bijdragen tot
bevrijding uit een impasse in de
levensloop in de relatie tot de beroepsuitoefening.

Ook de eindresultaten hebben een
helende werking, zoals eigenlijk
ook alle beeldende kunst. Het verschil met 'gewone' kunst, zoals
schilderijen, is dat dit dichter op je
huid zit, als het ware tastbaarder is.
Je moet er onweerstaanbaar áán
zitten, ook als het een wandkleed
is. Je kunt bv. een steentje bekleden (invilten) en dan ga je over op
een meditatief ritueel, waarin ieder
z'n eigen steentje bijdraagt. We
spiegelen onze innerlijke natuur,
een vraag die in ons leeft of een
verlangen. Dit geeft inspiratie en
houvast voor ieders eigen thema
om daarmee een krachtkleed te
maken door te schilderen met wol.'
Met viltwerk op fairs en markten
ben je gestopt?
'Wat ik nog wel wil doen is het vilten
aanbieden voor kinderen. Bijvoorbeeld een steentje invilten, of iets
anders eenvoudigs maken, zoals
een koordje vilten bij wijze van
halsketting met een vilten kraal er
aan, of koordjes aan een elastiekje
om in je haar te doen. Gewoon
omdat het zo leuk is te zien hoeveel
plezier de kinderen beleven aan dit
materiaal, zou ik dat nog wel de
moeite waard vinden om te doen.
Privéles geven of aan twee vriendinnen tegelijk dat wil ik ook best

nog wel blijven doen vanuit mijn
atelier.'
Je wilt in je huis een praktijkruimte inrichten. Je bent medicijnvrouw geworden, helend kunstenaar en hebt daar verschillende
opleidingen voor gevolgd?
'Ja, ik ben HBO gediplomeerd in
psychosociale begeleiding en moderne hypnotherapie. De natuuropstellingen zijn een afgeleide vorm
van familieopstellingen en organisatieopstellingen waar ik ook gediplomeerd voor ben. Verder heb ik
mijn natuurlijke helende gave in
mijn handen en mijn aandacht professioneel ontwikkeld door Reiki
en Quantum-Touch. Dat laatste heet
energetische healing en daarbij kan
ik ook Reading geven. Reading is
wanneer de cliënt daarom vraagt,
haar/hem vertellen wat zijn ruimere weten mij laat weten over zijn
wezenlijke levenspositie en vragen van dat moment.'
Met welke klachten kunnen mensen bij je komen?
'Er kunnen lichamelijke klachten
zijn en meer emotionele levensvragen. Het lichaam, bijvoorbeeld
het immuunsysteem of de hormoonbalans, vormt een onmiddellijke eenheid met de ziel, gevoe-

Kun je daar in het kort iets over
zeggen?
''Werken met bezieling', dat is een
kort begeleidingstraject dat ik heb
ontwikkeld in een onderzoek. Je
kunt in drie of vijf sessies van elk
ongeveer anderhalf uur weer energie en inspiratie opdoen vanuit je
eigen levensbron als je bent vastgelopen in je maatschappelijke positie. Je kunt zo opnieuw een talent van
jezelf ontdekken van waaruit je bijvoorbeeld werk wilt gaan vinden dat
beter bij je past.'
Op 26 februari ben je in de koepelzaal van Baba-Jaga in Roodeschool
met: 'Het wetende veld van het
wiel', door Erna Alexandra Jansen.
Wat voor mensen komen daar en
wat zoeken deze mensen?
'Er komen mensen uit heel Nederland en soms ook uit het buitenland.
Het zijn heel verschillende mensen,
maar meestal wel mensen die zich
er bewust van zijn dat je zelf een
creatieve invloed kunt hebben op je
omgeving en vooral op je eigen
leven. Ik zou het ook moedige men-

sen kunnen noemen, omdat het
mensen zijn die zichzelf willen ontwikkelen vanuit een totaal ervaren,
dus vanuit voelen en denken. Mensen die niet bang zijn voor hun eigen
gevoelens en die van anderen en
bereid zijn daar openhartig mee om
te gaan, zonder een ander te willen
overtuigen van hun gelijk. Het zijn
vaak zelf therapeuten, coaches of
mensen uit creatieve beroepen, zoals stads- en landschap planologen
of natuurbeheerders. Er zijn steeds
meer mensen die op een andere
manier willen wonen en werken.
Meer ecologisch naar hart en ziel.
Zij zoeken en werken mee aan een
andere samenleving die meer in
contact en afstemming is met het
milieu en meer in contact en afstemming met je werkelijke behoeften
als mens. De mens, die een sociaal
en communicatief wezen is, met
een bewustzijn van zijn/haar bijdrage en plaats in het geheel van de
schepping. Mensen die mens willen zijn als deel uitmakend van de
natuur en niet als boven de natuur
gestelde exploitant van natuurlijke
bronnen en elkaar. Het zijn mensen
die het economisch belang, oftewel
het geld, als een middel durven te
zien zonder het verdienen van geld
direct als doel te stellen.'
Voor meer informatie en aanmelden
kunt u terecht op:
www.creatieveprocessen.nl
www.eacrearth.wordpress.com
www.baba-jaga.nl
Je had een moeilijke start in Kantens. Hoe zie je Kantens nu na 33
jaar?
'Kantens is een bijzonder dorp waar
best een aantal heel bijzondere
mensen wonen en hebben gewoond
en ik ben er steeds meer trots op en
blij mee hier te wonen.'
Namens t Lougnijs heel hartelijk
dank voor je medewerking. Het
was een moeilijk onderwerp, maar
samen zijn we eruit gekomen.
Tekst: Erna Alexandra Jansen/
Anje van der Hoek

De Godin van het landschap
Ik ben ondergronds gegaan
Onder het goudlichte dekbed van de avond
Onder de zilverwitte lakens van de ochtendnevel
Vermoed je mij in het bed van de nacht dat wij delen
Met jouw dagelijkse voetstap van de kans
Ben jij de voorbijganger aan mijn lichaam
Ik groet je in liefde verblijvend
Altijd, de jouwe, ondergronds.
Hexandra
5

Stel je niet zo aan
Van zes tot acht januari, vond in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, het
Europees kampioenschap allround schaatsen plaats. Het feit wat dit
kampioenschap bijzonder (en volgens vele schaatsliefhebbers aantrekkelijk) maakte, was dat het op buitenijs werd verreden. Het besluit van
de Internationale Schaatsunie om het toernooi op de Városligeti Müjégpálya baan plaats te laten vinden, werd direct vanaf allerlei kanten
bekritiseerd. De televisiemaatschappijen vonden het allesbehalve handig dat ze al hun dure apparatuur onder provisorische omstandigheden
moesten gebruiken. Voor dit protest kan ik nog enigszins begrip op
brengen, maar de klachten van de schaatsers en coaches gingen mij
echter door merg en been.
De zogenaamde professionals, die elke dag tientallen complimenten
ontvangen over hun hardheid en doorzettingsvermogen, vonden het niet
kunnen dat zij op buitenijs een belangrijke wedstrijd moesten rijden. Ireen
Wust, de regerend wereldkampioene, en Neerlands hoop, zeurde maar
door dat onder zulk soort omstandigheden niet fatsoenlijk te schaatsen valt. De titelhouder bij de mannen, de rus Ivan Skobrev meldde
zich zelfs af voor het toernooi, weliswaar met het excuus van een pijnlijke schouder, maar in dat fabeltje
geloofde niemand meer. Hij had
namelijk al weken lang alle publiciteit gezocht om te zaniken over het
buitenijs.
Wat Skobrev, Wust en al die andere
helden op sokken volgens mij ontgaat, is dat er 40 jaar geleden nog
helemaal geen overdekte ijshallen
waren. Lang voor dat de huidige
kampioenen geboren waren of nog in de luiers zaten, bikkelden mannen als
Ard Schenk door wind en sneeuw en op waardeloos ijs naar wereldrecords.
Ook van hypermoderne schaatsen en gestroomlijnde pakken hadden ze
toen nog niet gehoord, maar hoorde u ze klagen? Deze verwende schaatsers
moeten maar eens goed beseffen dat ze voor het tonnensalaris dat ze
opstrijken, best een keertje moeite mogen doen. Of niet dan?
Nils Reiffers
___________________________________________________________________

Tai Chi lessen
gaan vanaf januari op de dinsdag van 20.00-21.30 uur weer beginnen in
t Schienvat. Iedereen is welkom.
Tai Chi is een eeuwenoude ontspanningsmethode en verdedigingsvorm
uit China. De basis gaat zelfs duizenden jaren terug. In Tai Chi proberen
we een grotere ontspanning, soepelheid en alertheid als dagelijkse
realiteit te bereiken. Het vereist geen grote lichamelijke inspanning en is
daarom geschikt voor iedereen en voor elke leeftijd. Het bijzondere
kenmerk van Tai Chi is de combinatie van zachtheid en kracht met als
uitgangspunt: zachtheid overwint hardheid. De bewegingen zijn zacht
golvend en voltrekken zich op een natuurlijke en gelijkmatige (elegante)
wijze. Oorspronkelijk in 1977 begonnen met Tai Chi, sinds 1985 ben ik hier
dagelijks mee bezig. Vanaf 1988 assisteerde ik als docent reeds een
aantal vermaarde Chinese leraren. Sinds 22 jaar is het mijn beroep
waarvan de laatste 18 jaar full time.
Groetjes,
Jan Jansen
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Hallo, ik ben Neli Knot en woon in Kantens aan de Bredeweg 12. Bijna
22 jaar geleden rolde ik in het vak verzorging in Groningen, als 29 jarige
vrouw, getrouwd (Klaas) en moeder van twee kinderen (Karin en Arnold).
Voorheen had ik gewerkt op een architectenbureau in Groningen als
stedenbouwkundig tekenaar en als dierenartsassistente te Winsum.
Ook toen kenden we een tijd, dat het land in crisis leefde, de banen lagen
niet voor het grijpen. Ik ben vijf jaar thuis geweest en door een medeinwoonster van Kantens, ben ik benaderd voor een baantje in de zorg in
Patrimonium te Groningen. Ik meldde me aan bij het arbeidsbureau: 'Hier
ben ik, ik ben een herintredende vrouw en ik zou graag de opleiding voor
verzorgende doen'.
Vanaf de eerst dag voel ik me als
een vis in het water. Dit had ik
eerder moeten doen. Ik heb contact met de cliënten, waar ik erg
van geniet. Cliënten op hun beurt
vinden het fijn als ik er weer ben.
Ze zijn volledig afhankelijk van
ons. Dus je schept een vertrouwensband met ze. Omdat ik het
vak zo geweldig vind, ben ik door
de jaren heen veel aan het studeren geweest. Ik heb meerdere functies gehad. Verzorgende, verzorgende IG, teamleider en afdelingshoofd. Afdelingshoofd is meer een
zakelijke baan en als zodanig stond
ik niet meer aan het bed. Door
omstandigheden moest ik van
functie veranderen en dat is het
beste wat me is overkomen. Ik
begon het contact met de cliënten
te missen.
Sinds vier jaar ben ik EVV (Eerste
Verantwoordelijke Verzorgende)
en sta weer aan het bed op een
verpleegafdeling somatiek (cliënten die lichamelijke beperkingen
hebben en uitgerevalideerd zijn).
De categorie bestaat uit onder
anderen CVA patiënten, Parkinson, hartpatiënten en lichamelijke
beperkingen als gevolg van ouderdom. Dus de grootste groep cliënten wordt met tilliften geholpen. Ze
hebben bij ons een mooi, groot
appartement en wonen individueel.
Dat is zeer uniek in Nederland.
Want de verpleeghuizen hebben
één persoonskamers of kamers
voor meerdere personen. De cliënten zijn in leeftijd dan ook gevarieerd, vanaf ± 40 jaar, wat het

Oud papier
zaterdagmorgen
28 januari
T 06 - 23640616

dan ook erg leuk en uitdagend
maakt. Want bij jongere mensen
komen er weer heel andere problemen om de hoek kijken. Veel
mensen denken dat wij alleen maar
mensen wassen en naar toilet
helpen. Maar mijn vak is zoveel
breder. We regelen alles omtrent
huisvesting, zorgindicaties, ziekenhuis, verpleeghuisartsen, fysiotherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie, tandarts, familie
enz.
Het is een vak wat je ligt of niet ligt.
Ik vind verzorging/verpleging het
mooiste beroep wat er is, je krijgt
van de cliënten zoveel waardering, vertrouwen en liefde. Als ik
naar huis ga, ga ik met een goed
gevoel naar huis. Ook ga ik fluitend naar mijn werk. Nu is het
natuurlijk niet altijd rozengeur en
maneschijn. Het is een zwaar beroep, hoge zorgbehoefte, hoge
werkdruk, personeelstekort en er
gebeuren ook dingen, die je liever
niet meemaakt, maar dan is het
weer een uitdaging om het toch in
goede banen te leiden, wat je dan
ook weer een kick geeft als het
goed opgelost is.
Wanneer ik vrije dagen heb en
weer terug kom op mijn werk,
word ik met open armen ontvangen door de cliënten en zijn ze blij
dat ze me weer zien. Dan denk ik
toch zeker dat ik het goed doe, om
voor dit beroep te kiezen, en hopelijk mag ik dit nog jaren blijven
doen, met veel plezier.
Neli Knot
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Ik ben met m'n ouders in 1973 naar Kantens verhuisd vanuit de stad
Groningen. Mijn ouders wilden graag op het platteland wonen en zo zijn
we terecht gekomen aan de Middelstumerweg nr. 6. Op de site van
Kantens staat dat het nummer 4 is. We woonden naast de familie Bosma
en als jong meisje ging ik wel eens oppassen op Jeanet en Jitze.
Met Jeanet, inmiddels Zemering,
heb ik nog steeds een goed contact.
We verhuisden naar Kantens in de
zomervakantie en voor ik begon op
de mavo in Middelstum speelde ik
vaak met Dineke van der Ploeg, die
al gauw daarna met haar familie
verhuisde naar, als ik het me goed
herinner, Holwierde. Ik begon op de
mavo en al gauw ging ik veel om
met Neli Wiersma (nu Knot) en later
Grietje Timmer uit Westeremden.
Uit Kantens gingen verder ook nog
Harry Bultena, Meindert Zuur en
Martin Sprenger naar de mavo. Ik
kan me uit Kantens vooral de feesten of gymnastiekuitvoeringen in t
Schienvat herinneren en ook de
winkel van het echtpaar Tiemens
dat toen nog leefde. Ook ging ik
vaak met m'n ouders patat halen bij
Otto die toen nog aan de Middelstumerweg een cafetaria had. Verder
waren er ook nog de kassen en
bloemenverkoop van Ritsema,
waar je vaak eerst de baas ergens
moest opzoeken in de kassen.
Ik ben later getrouwd met Bert Sietsema en we kregen een zoon, Emiel.
Emiel is inmiddels 26 en licht gehandicapt. Hij woont onder begeleiding in Zweden. Daar zijn we in
1991 naar toe gegaan en Emiel
heeft een halfbroer, Keywan. Mijn
tweede man, de vader van Keywan,
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is helaas al weer 15 jaar geleden
overleden. Nu woon ik in Zoetermeer met m'n jongste zoon en Emiel
komt geregeld bij ons logeren of wij
gaan hem opzoeken in Zweden.
Omdat mijn zus Corien in Uithuizen
woont, komen we af en toe nog in
Kantens. Ik vind het nog steeds een
heerlijk dorp en mag er graag rondkijken en herinneringen ophalen.
Samen met Emiel kijken we nog
wel eens naar het huis waar hij
geboren is aan de Bredeweg. Ik
wens de huidige bewoners van
Kantens veel woonplezier! Mensen die me kennen kunnen me
eventueel onder m'n eigen naam
vinden op Facebook of Hyves.
Groeten van
Janet Werk en familie

Nieuwsbrief december
Het verhaal dat met kerst centraal staat, is het verhaal van Jozef en
Maria, voor wie er in de herberg geen plaats was. Zij werden voor de
geboorte van hun kind doorverwezen naar een stal. Het kerstverhaal is
ook in onze tijd nog steeds actueel en daarom proberen wij de mensen
'uit een stal' een betere toekomst te bieden. Dit was voor ons de reden
om in 2011 Foundation Roza op te richten.
Wij zijn begonnen met de familie
Nikollbibaj die door de oorlog veel
heeft verloren en het hoofd slecht
boven water kon houden. Wij hebben veel in hun persoonlijke omstandigheden kunnen verbeteren.
Zo is er veel onderhoud aan de
woning gepleegd en hebben wij
gezorgd voor voldoende brandstof
voor koken en verwarming. De
kosten voor tandheelkundige en
andere medische ingrepen hebben
wij kunnen vergoeden. Maar ook
op het gebied van vervoer (een
nieuwe fiets), gereedschap en levensonderhoud hebben wij de familie kunnen ondersteunen.
Naast de familie Nikollbibaj heeft
de stichting ook andere gezinnen in
Kosovo en Albanië kunnen helpen.
Meer hierover kunt u lezen op
www.foundationroza.nl.
In december hebben de dochters
van Roza, in opdracht van de stichting, inkopen gedaan voor drie gezinnen waarbij de kerstgedachte
voorop stond. Ze zijn met een gehuurde auto op pad gegaan. Naast
de dagelijkse dingen was er nu ook
aandacht voor iets meer luxe om de
kerstdagen gezellig en feestelijk
door te komen. Hierbij werden de
kinderen niet vergeten en hebben
zij een bijzondere kerst kunnen vieren.
Naast het terugkijken op een goede
start van de stichting, hebben wij
ook weer plannen gemaakt voor

het komende jaar waarin het thema
blijft 'omzien naar elkaar!'
De familie Nikollbibaj zal onze ogen
en oren in Kosovo blijven. Zij zullen
voor ons dingen uitzoeken, situaties doorgeven en bovenal spullen
uitdelen aan diegene die dit nodig
hebben. Wij willen met name wezen en weduwen helpen aan een
zorgeloze toekomst.
Met uw onmisbare hulp zien wij het
komende jaar met vertrouwen tegemoet en hopen ons werk verder
uit te bouwen en de stijgende lijn
voort te zetten. Ook in 2012 houden
wij u via twitter, t Lougnijs en natuurlijk onze site op de hoogte van
alle ontwikkelingen in Kosovo.
Rest ons nog u een zeer voorspoedig en gezond 2012 te wensen en
iedereen te bedanken, die op welke
manier dan ook geholpen heeft om
onze stichting te steunen.
Namens Foundation Roza
Faleminderit shum
(vriendelijk dank)

WWW.FOUNDATIONROZA.NL
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Autobedrijf Jager
Eigenlijk hebben ze geen tijd voor mij, maar na wat aandringen van mijn
kant, word ik op een avond van harte uitgenodigd om plaats te nemen
in het hart van hun nieuwe garage: de kantine. Aan alles is te merken dat
er sinds de verhuizing van de Stitswerderlaan in Kantens naar de
Delleweg in Middelstum (voorheen garage Van Kleef), nog geen rustig
moment is geweest. Ik ben dan ook blij dat zij tijd voor mij hebben
gemaakt voor dit interview.
Even voorstellen
Aan de tafel in de kantine nemen
Jan (64) en Wienie (60) Jager plaats
en hun zoon Menno-Jan (33). Jan en
Menno-Jan runnen samen de garage, eerst in Kantens en sinds juni jl.
in Middelstum. Wienie is de achterliggende jaren altijd de stille kracht
achter de ondernemer geweest. In
eerste instantie lag haar prioriteit
bij het opvoeden van hun zeven
kinderen. In de uurtjes tussendoor
verrichtte zij diverse hand- en spandiensten. Nu de garage, en de aanloop die dat met zich meebrengt,
naar Middelstum is verhuisd, is het
stukken rustiger aan de Stitswerderlaan. Wienie geniet hier wel van.
Hoe en wanneer is Autobedrijf Jager ontstaan?
De vader van Jan was loonwerker
aan de Stitswerderlaan, waar Jan
na zijn schoolperiode ook werkte.
In 1969 kocht zijn vader de boerderij Helwerd (nu Bernleftheater) aan
de Usquerderweg. Hier hebben Jan
en Wienie na hun trouwen zeven
jaar gewoond en gewerkt. Door de
opkomende technische revolutie
moest er flink worden geïnvesteerd
in het loonbedrijf. Daarnaast had
Jan veel liefhebberij aan sleutelen
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en techniek en mede daardoor besloot hij het loonbedrijf niet over te
nemen, maar als autohandelaar
(verkoop tweedehands auto's en
reparatie) te beginnen. In mei 1978
zijn Jan en Wienie weer aan de
Stitswerderlaan komen wonen.
Later heeft Jan diverse opleidingen
en cursussen gevolgd en zijn papieren voor een autobedrijf gehaald.
De interesses bij Menno-Jan lagen
in eerste instantie bij de agrarische
mechanisatie. Hij volgde een opleiding aan het AOC in Winsum en
hij heeft bij Mechanisatiebedrijf
Cazemier in Usquert gewerkt. Hierna koos hij toch voor de autobranche
en volgde opleidingen in het monteursvak. Tijdens de 1e Monteurs
opleiding in 2000 is Jan zijn leermeester geweest. Hiervoor moest
Jan eerst wel zijn papieren voor
leermeester halen! Na deze opleiding is Menno-Jan zich steeds meer
gaan specialiseren in met name
elektronica. In 2006 zijn Jan en
Menno-Jan een vennootschap onder firma (v.o.f.) aangegaan.
Autobedrijf Jager is geen dealer,
maar zijn jullie specialist van bepaalde merken?
Ze zijn blij dat ze geen dealer zijn,

dat brengt namelijk veel meer verplichtingen en beperkingen met zich
mee. Liever zijn zij baas in en over
eigen bedrijf, met meer vrijheid en
zelfstandigheid. Zij zijn niet gespecialiseerd in een bepaald merk,
maar verkopen alleen auto's met
weinig 'gedonder'. In opdracht van
de klant gaan zij op zoek naar een
goede en betrouwbare auto. Zij
verlenen altijd zes maanden garantie, waar naar eigen zeggen zelden
gebruik van wordt gemaakt. Dat is
ook precies waar zij voor staan:
een auto met vertrouwen verkopen. Zij verkopen dan ook graag
auto's als Peugeot, Volkswagen,
Mercedes en Audi.
In welke auto rijd je zelf en/of
welke auto heeft je persoonlijke
voorkeur?
Jan rijdt dagelijks in een Citroën
Picasso en heeft een 32 jaar oude
Mercedes 350 SE in de schuur
staan. Met deze auto wordt alleen
getoerd en hij wordt gebruikt bij
speciale gelegenheden, zoals de
trouwdagen van hun kinderen. Zijn
ogen beginnen te glimmen als hij
over deze auto praat.
Menno-Jan rijdt in een Peugeot 307
SW, omdat het een auto is met veel
ruimte (gezin) en een goede prijskwaliteit-verhouding. Maar het liefst
zou hij in een Audi rijden.

Waaruit bestaan de diensten die
Autobedrijf Jager kan leveren?
In grote lijnen verrichten zij APKkeuringen, groot- en klein onderhoud, schadeherstel en -afhandeling, verkoop van met name gebruikte auto's, airco-service (onderhoud en reparatie) en verhelpen
van elektronische storingen. Daarnaast hebben zij nu in Middelstum
een wasstraat die overdag, tijdens
werkplaatsuren, en zaterdags geopend is.
Is er personeel in dienst en wat zijn
ieders specialiteiten?
Naast Jan en Menno-Jan is sinds
2009 ook zoon/broer Klaas-Jan
werkzaam als monteur in de garage. Klaas-Jan heeft meerdere opleidingen gevolgd op het terrein van
lastechniek en hydrauliek/landbouwtechniek. Deze vakgebieden
komen ook in de garage goed van
pas. Bij de overname van de garage
van Van Kleef, is er ook één monteur meegekomen. Hiervan hebben ze nog geen dag spijt gehad.
Het is een hele plezierige en kundige man, die goed contact heeft met
de oud-klanten van Van Kleef, die
nu bij Autobedrijf Jager terecht kunnen. Met hun eigen klantenbestand
uit Kantens, een groot deel van de
klandizie van Van Kleef en een aantal nieuwe klanten hebben zij het

het hele jaar al druk. Op twee dagen
in de week zetten ze daarom ook
een ZZP-er in.
Menno-Jan heeft zich na zijn 1e
Monteurs opleiding gespecialiseerd in elektronica/mechanica,
wat in de afgelopen decennia nogal
is opgekomen. Hiervoor heeft hij
een jarenlange opleiding gevolgd
bij G.M.T.O. (Gerichte Motor Technische Opleiding). Dit is een soort
privé-opleiding, waarvan de kennis bij de deelnemers wordt 'onderhouden'. Dus jaarlijks vinden er
aanvullende cursussen plaats.
Menno-Jan heeft daar o.a. geleerd
om, met een door G.M.T.O. ontwikkelde meter, elektronische storingen op te zoeken en daarna te verhelpen. Autobedrijf Jager mag binnenkort het befaamde schildje 'diagnose-technicus' ophangen. Hiermee is het één van de landelijk
negen (!) specialisten op dit terrein.
Afgelopen zomer is de garage verhuisd van Kantens naar Middelstum. Wat was hiervoor de reden?
Al jarenlang kampten zij met ruimtegebrek, wat telkens creatief werd
opgelost. Toen de eisen aan een
APK-keuringsstation werden aangescherpt met bijvoorbeeld een
remmenbank, konden zij daar in de
toekomst niet aan voldoen. Op dat
moment deed zich de mogelijkheid
voor om een compleet ingerichte
en veel ruimere garage over te
nemen in Middelstum.
Hoe bevalt dit tot nu toe?
Iedereen aan tafel stemt positief in.
Ondanks dat zij hun geboorteplaats
Kantens hebben verlaten, is dit een
goede keuze geweest. Hun klanten
zijn mobieler geworden en vinden
het geen probleem om vijf kilometer verder te rijden. Door de ruimere
werkplaats en enkele nieuwe investeringen werkt het veel efficiënter en daarmee plezieriger.

Hoe bevalt het de rest van het
gezin?
Ondertussen is ook echtgenote
Annemarie aan tafel geschoven.
Hun twee kinderen passen zich
goed aan en vinden het heerlijk om
veel ruimte in en om het huis te
hebben. Gelukkig konden ze op
dezelfde school blijven. Het gezinsleven kan doorgaan, terwijl
Menno-Jan in de avonduren of in
het weekend nog in de werkplaats
te vinden is.
Het pand heeft ook een grote showroom. Wat wordt hiermee gedaan?
Tijdens het interview wordt er in
een deel van de showroom flink
getimmerd en geklust. De zus van
Menno-Jan, Annemarie, begint daar
een cadeau- en bloemenwinkel.
Ook zal zij de autoshop voor haar
rekening nemen. Daar zullen alleen auto-gerelateerde producten
te koop zijn. Annemarie hoopt medio december 2011 haar winkel te
kunnen openen. Ze zal geopend zijn
op woensdag tot en met zaterdag.
Noem eens vijf redenen waarom
mensen met hun auto juist naar
Autobedrijf Jager moeten gaan?
De mensen aan tafel zijn niet snakkerig ingesteld en vinden dit een
moeilijke vraag. De allerbelangrijkste reden noemen zij een plezierige relatie met de garagehouder,
er moet echt een klik zijn, vinden zij.
Als de relatie stroef verloopt is er
meer gezeur, wat niet plezierig is
voor beide partijen. Daarnaast hebben zij veel deskundigheid in huis
(door opleidingen en specialiteiten), staan zij garant voor een goed
product (geen auto's met 'gedonder' verkopen), zijn zij erg klantvriendelijk en vinden zij dat je bij
hen terecht kunt voor een goede
prijs-kwaliteit-verhouding.
Wat zijn de (nabije) toekomstplannen voor het bedrijf?
Na een heftige en hectische ver-

huisperiode, zijn ze eigenlijk heel
blij en dankbaar dat ze dit bereikt
hebben. Liever richten ze zich op
het behouden van de vijf redenen in
de vraag hierboven. Zowel Jan als
Menno-Jan is bijvoorbeeld liever
aan het sleutelen dan aan het managen van personeel. Zij hebben
geen grote groei in het vizier. Nu
Wienie een stapje terug kan doen
als ondernemersvrouw, doet Annemarie een stapje vooruit. Het is
de bedoeling dat zij vanaf volgend
jaar een (groot) deel van de administratie op zich neemt.

viseren zij een ieder om een ruitenontdooi-spuitbus te gebruiken in
plaats van krabben. Dat voorkomt
beschadigingen. Tenslotte kun je
de ruitenwisser even voorzichtig
handmatig van de ruit trekken bij
vorst. Zowel het rubber als de aandrijving kunnen stuk gaan als de
ruitenwisser vastgevroren zit.

De winter staat voor de deur. Hebben jullie nog tips & adviezen om
zelf wat auto-malheur te voorkomen?
In de eerste plaats: koop winterbanden. Het verschil tussen zomer- en winterbanden is dusdanig
groot, dat er echt van een veiliger
weggebruik kan worden gesproken. Daarnaast is het goed de autosloten preventief te smeren, met
bijvoorbeeld Teflon. Ten derde ad-

De familie Jager kijkt met een
tevreden gevoel terug op de garage-periode in Kantens, maar ziet
de toekomst in Middelstum met
erg veel vertrouwen tegemoet. Ook
ik kijk terug op een goed en plezierig interview met de familie Jager,
waarvoor ik hen heel hartelijk bedank.

Tot slot: wat moeten we absoluut
niet doen?
Bij strenge vorst, de auto op de
handrem zetten. Zet de auto dus
altijd in de versnelling!

Alette de Vries-Rennen

Workshop digitale fotografie
Dinsdag 17 januari 2012 start in dorpshuis t Schienvat weer een
workshop digitale fotografie. Een leuke workshop waarin je leert omgaan met je camera. Handleidingen zijn meestal niet gemakkelijk te
lezen. Het taalgebruik is vaak te ingewikkeld, vol met wollige termen
waar je maar geen duidelijke uitleg over krijgt.
Met praktische oefeningen gaat het
allemaal veel gemakkelijker en zul
je ontdekken dat fotografie erg leuk
kan zijn. Kortom een erg leuke
workshop, waar je echt iets van
opsteekt. De workshops worden
op vier avonden gegeven. De totale
kosten zijn  85,00, dit is voor vier
avonden inclusief een werkmap
met werkkaarten.
Aanmelden kan via de website
www.fotojp.nl, klik op workshop
en volg de link naar het inschrijfformulier.

Je kunt ook bellen naar Jan Peter
Kapteijn, T 0596-591257 of M 0651830740.
Graag tot ziens
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 5 februari
11.00 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur ds. T.K. van Eerden,
Zuidhorn.
Aangepaste dienst voor mensen
met een beperking
Zondag 12 februari
09.30 uur ds. J. Oosterhuis, Winsum
14.30 uur ds. M.O. ten Brink, Roodeschool
Zondag 19 februari
09.30 uur ds. A.J. Minnema
16.00 uur ds. J.T. Oldenhuis, Groningen
Zondag 26 februari
09.30 uur ds. A.J. Minnema
16.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
__________________________________________________
CHR. GEREFORMEERDE KERK
KANTENS
(Wijzigingen voorbehouden)
Zondag 29 januari
09.30 uur - ds. P.C. de Lange, viering H.A.
14.30 uur ds. S. Otten
Zondag 5 februari
09.30 uur ds. P.C. de Lange
16.30 uur ds. G. v.d. Groep
Zondag 12 februari
09.30 uur ds. P.C. de Lange
16.30 uur ds. A. v.d. Weerd
Zondag 19 februari
09.30 uur Leesdienst
16.30 uur ds. A. Versluis
Zondag 26 februari
09.30 uur ds. P.C. de Lange
16.30 uur ds. F.W. v.d. Rhee
___________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD
Zondag 29 januari
11.00 uur ds. M.H. Langenberg,
Middelstum K
Zondag 5 februari
10.00 uur ds. E.J. Struif, Oosterwolde K
Zondag 12 februari
10.00 uur dhr. H.J. Dijkstra, Gasselternijveenschemond K
Zondag 19 februari
10.00 uur ds. N.C. Meihuizen K
Zondag 26 februari
10.00 uur mw. J.C. Prins-PestoorK
(na de dienst koffie/thee in Salem)
K = Kindernevendienst
______________________________________________
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DORPSKERK ROTTUM
Zondag 29 januari
19.00 uur ds. A. Lagendijk
Zondag 12 februari
19.00 uur ds. A. Lagendijk
Zondag 26 februari
19.00 uur ds. A.J. Fraanje
_________________________________________

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 spreekuur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefonisch te consulteren.
28/29 januari
Tandartspraktijk Eenrum
Eenrum - T 0595 491949
4/5 februari
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 572818
11/12 februari
Tandartspraktijk Fledderus & Commies
Winsum - T 0595 441545
18/19 februari
G.J. Heuvink
Ulrum - T 0595 402015
25/26 februari
Tandartspraktijk Fledderus & Commies
Winsum - T 0595 441545
27/28 februari
H. Meursing
Middelstum - T 0595 552292
__________________________________________________
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
__________________________________________________

Goede voornemens…?
Nodig een vakantiekind uit!

Hoe brengt u in 2012 uw vakantie door? Hebt u er wel eens aan gedacht
om vakantie gastouder te worden? Bent u iemand die zich met een paar
woorden Duits of Frans prima weet te redden in Duitsland of Frankrijk?
Of spreekt u vloeiend Duits of Frans? Europa Kinderhulp zoekt mensen
uit beide categorieën en elk niveau daar tussen. Hebt u een groot hart
voor kinderen, bent u flexibel, sociaal, gastvrij en staat u open voor
andere culturen en gewoonten? Dan hebben wij een ideale oplossing voor
uw vakantie.
Europa Kinderhulp zoekt vakantiegastouders die bereid zijn, ruim
twee weken, aandacht te besteden
aan 'kwetsbare' kinderen die onder
moeilijke omstandigheden opgroeien. Kinderen uit achterstandswijken van steden in Europa, zelfs
in Nederland. Deze kinderen zijn
gebaat met aandacht en een gevoel
van veiligheid, een periode waarin
zij kind kunnen zijn. Genieten van
dingen die onze kinderen normaal
of zelfs vervelend vinden, zoals
samen boodschappen doen, wandelen, fietsen of gezellig thuis bezig
zijn. Een dagje naar het zwembad is
ook fantastisch, al kunnen de meeste vakantiekinderen niet zwemmen.
Aandacht, innerlijke rust, regelmaat, driemaal daags eten en een
veilig gevoel doen wonderen voor
deze kinderen. Geen dure uitstapjes, in uw eigen omgeving is meer
te beleven dan u denkt. Een bezoekje aan het VVV-kantoor levert heel
veel op. In onze provincie komen de
kinderen uit:
Rotterdam, van 23 juli tot 10 augustus, Mechelen België, van 9 juli tot

27 juli, Hannover en Oldenburg
Duitsland, van 23 juli tot 10 augustus, Parijs, van 7 juli tot 27 juli en
diverse andere Franse steden van
21 juli tot 11 augustus.
Het kan zijn dat een reis niet samenvalt met de schoolvakantie in
onze regio. Dit kan lastig zijn, maar
misschien is het mogelijk dat het
vakantiekind een paar dagen meedoet op de school van uw kind(eren).
Voor meer informatie kunt u terecht
op www.europakinderhulp.nl. of
neem contact op met de fam. Van
Den Berghe, T 0598-416369.
Europa Kinderhulp
regio Groningen

Ropmer Roemjoagers
Uitslagen van de klaverjasavond
die op 6 januari werd gehouden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Erik ........................ 3333
Mark ...................... 3029
Rinie ...................... 2577
Wimjan ................... 2546
Henk ...................... 2227
Aljo ........................ 1497
Lambert .................. 1464
Lucienne ................. 1463
Attie ....................... 1463
Arie Jan .................. 1463
Jan ......................... 1463

De tussenstand na deze avond is
nu (tussen haakjes de tussenstand
voor deze avond):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

(4) Erik ................. 11953
(1) Mark ............... 11794
(2) Wimjan ............ 11295
(6) Rinie ............... 10929
(3) Attie ................ 10138
(5) Lambert ............. 9853
(11) Henk ............... 9644
(7) Aljo ................... 9502
(8) Lucienne............ 9267
(9) Arie Jan ............. 9176
(10) Jan .................. 8963

De volgende keer dat er in Rottum weer gekaart gaat worden is vrijdag
3 februari, u leest in de volgende krant hoe dat is afgelopen.
Wimjan

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.

De Schuddeldouk
Mit de schuddeldouk ging t er wel ais roar heer,
het was voak ain gegleer en gesmeer.
De jongern zellen der wel nait veul van waiten
en de oldern zel t ook wel nait meer verdraiten.
Mor ik wil joe geern wat vertèln van toun.
Wat kon je toch n bult mit zo'n schuddeldouk doun.
Het begunde smörgens al vroug bie d'heerd,
den was joe dij schuddeldouk al doalek veul weerd.
Want joen handen wazzen voel van d'aaske en t rout
en d'schuddeldouk schoonde dij degelk en goud.
Den kovvie kloar moaken, de melkers kwammen weer,
de kopkes mozzen schoon, dus schuddeldouk mos der heer.
Kinder kwammen van bère of, ook opoe ston op,
aalmoal gaauw even de schuddeldouk om de kop.
Den mozzen de kinder noar schoul, t was onder de neuze nog wat glad,
even de schuddeldouk en ze kwammen weer schier op pad.
Kwam boer smiddags weer, har wat mizze aan d'handen,
piepe was wat voel, wol ook nait best brannen,
even onder de pompe en vot was aal t stof.
En schuddeldouk dreugde den alles weer of.
Jan kwam oet schoule, har n bloudneuze kregen,
bie Hinderkie mos je n flot modder wegvegen.
Kloas har n dooie moes hail stief in zien haand,
mor schuddeldouk muik alles weer netjes aan kaant.
Hai, de muggen haren overaal stippen op doan,
doar mos schuddeldouk ook even over goan.
Manlu wazzen veur t eten een borrel gewoon,
even schuddeldouk deur t glaske den was dij ook weer schoon.
En kreegn je den veziede op zo'n dag as Nijjoar,
mit schuddeldouk was je de haile dag kloar.
Mit euliekouken eten, slim de handen onder t smeer,
even schuddeldouk pakken en kloar was t al weer.
Kwam domie op hoesbezuik,
och zo'n man dij bai je gain kovvie in n doags kopke aan.
Mor zundoagse kopkes konnen stovveg soms wezen,
ook dizze kwoal kon je mit schuddeldouk genezen.
Zo ging dat mor deur, tot soavends noa t eten,
stoulen wazzen wat voel, dij mog je ook nait vergeten.
Dat ging voak hail makkelk, was t toavelschoonmoaken doan
den kon je over stoulen even mit schuddeldouk goan.
Leutje potje ging reern, hai, de luier was nat,
even schuddeldouk pakken en dreuge was t gat.
Wollen kinder nait luustern of paasden nait op,
den kregen ze n fleer mit de schuddeldouk om kop.
Bie winterdag gebeurde t dat schuddeldouk bevroor,
even in kokend woater en ook dat was weer kloar.
En omdat t woater toch kookte, joa, zo was t mor net,
wur doarvan deur moeke vot kovvie mor zet.
Zo bin ik mit d'schuddeldouk de dag ais rond goan,
en was elk op bère en t waark was weer doan,
den huil vot bie d'geutstaine de schuddeldouk wacht,
tot t waark weer begunde noa de rust van de nacht.
Noaschrift: Ik heb dit verhoal oet overleveren

Kedeltjes
Kloas Kedel was kopersloager
en loodgaiter en hai har bovendain nog 'n hok vol leujongens.
'tKedeltjet moar aal bie mie aan',
zee Kloas voak. 'Ien winkel, ien
waarkploats en om hoes en dak
tou, apmoal kedeltjes'.
Op 'n goie dag wer d'r tweiling
geboren en doar mos Kloas zulf
toch mor even veur noar 't gemaintehoes. 'Dat wordt 'n seriemaark
van kedeltjes doar bie joe, hè?' zee
ambtenoar. 'De vattiende aal!' 'Nee,
de vieftiende', zee Kloas, 'ditmoal

twei kedeltjes taugelieks'. 'En wat
is't worren?' vroug ambtenoar. 'Ain
mit en Ain zunner toetje', zee Kloas.
Oet ain verzoamelling van Gerad
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Agenda
Rottum
Zaterdag 25 februari
Dorpshuis
20.00 uur toneelavond
De kloosterspeulers spelen een
meisje voor dag en nacht.
Entree:
Tot 12 jaar 2,-, leden 3,- niet
leden 4,-.
___________________________________________

Vrijdag 17 februari
t Schienvat
v.a. 19.00 uur
Generale repetitie Advendo
Zaterdag 18 februari
t Schienvat
v.a. 19.30 uur
Uitvoering Advendo
Woensdag 22 februari
t Schienvat
14.00 - 16.30 uur
Theemiddag Vrouwen van nu

Stitswerd

Donderdag 23 februari
t Schienvat
19.30 - 22.00 uur
Schrijfcursus

Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane.
__________________________________

Woensdag 29 februari
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub

Kantens

OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK

Woensdag 1 februari
t Schienvat
19.45 - 21.45 uur
Cursus bewust worden eigen
lichaam

Donderdag
19.00 - 21.30 uur
Open

Donderdag 2 februari
t Schienvat
v.a. 19.30 uur
Nut lezing
Dinsdag 7 februari
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Fotoworkshop
Donderdag 9 februari
t Schienvat
19.30 - 22.00 uur
Schrijfcursus
20.00 - 22.00 uur
Fotoworkshop
Vrijdag 10 februari
t Schienvat
v.a. 20.00 uur
80-jarig jubileum Vrouwen van nu
Maandag 13 februari
t Schienvat
20.00 - 21.30 uur
Vergadering VDK
Woensdag 15 februari
t Schienvat
19.45 - 21.45 uur
Cursus bewust worden eigen
lichaam
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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)

___________________________________
Dieverdoatiemarkt
Woensdag 15 maart is er weer een Dieverdoatiemarkt in t Schienvat. Wilt
u ook een standplaats, geef u tijdig op! Tijd 13.00 - 18.00 uur. Kosten
standplaats 2,50 (± 3 meter). Opgave vóór 29 februari T 06-20839053
Met vriendelijke groet,
Jeanet en Rita Pool
___________________________________________________________________

Minnema nieuwe predikant
Na een periode van ruim 11 jaar vacant te zijn geweest zijn we blij dat
er eindelijk een predikant in onze gemeente gekomen is. De classis
Warffum heeft ingestemd met ons verzoek om ds. A.J. Minnema
middels een uitgebreid consulentschap aan onze gemeente te verbinden.
Ds. Minnema is predikant van de
gemeente in Baflo waar hij in deeltijd werkzaam is. We zijn blij dat ds.
Minnema bereid is om in onze gemeente te gaan werken. Hij zal
voorgaan in een groot deel van de
kerkdiensten, pastoraal werk in de
gemeente verrichten en de kerkenraad met raad en daad bijstaan. Na
de morgendienst van zondag 8 januari, waarin ds. Minnema voorging, hebben dominee en mw. Minnema kennis kunnen maken met
de gemeente. Onder de zegen van
de Here hopen we op een goede
samenwerking tussen ds. Minnema, kerkenraad en gemeente.

Over donsbalk en koningsspil
In de eerst week van januari kwam molenmakersbedrijf Dunning uit
Adorp langs om het lager in de donsbalk te verwijderen. In de donsbalk
zit een kogellager waarin de hoofdspil, ook wel koningsspil genoemd, is
gelagerd. Dit kogellager met kogeltjes is versleten en er is een nieuwe
besteld. Door dit ongemak kan de molen eerst niet draaien omdat de
verticale koningspil omhoog is getakeld. Ook brak door de noordwesterstorm een treklat, waarmee de kleppen heen en weer kunnen worden
bewogen. Ook deze stormschade wordt in januari hersteld. In de maand
maart wordt weer, op een zaterdag, een pelcursus gegeven voor molenaars in opleiding van de provincie Drenthe.
De molenaar
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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
_________________________________________
Maart nummer
uiterste inleverdatum
10 februari 2012
Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens
Per mail
tlougnijs@kantens.nl

Foto van de maand
Toen Sint Nicolaas en zijn knechten in december in Kantens arriveerden, schrok de goedheiligman van de
erbarmelijke staat waarin de steiger bij de molen zich bevond. Sindsdien is er veel gebeurd en is de steiger
compleet vernieuwd en kan hij weer jaren mee. Jammer dat het nog elf maanden duurt tot 5 december.
Fred Reiffers
______________________________________________________________________________________________

Hallo jongelui,

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.
___________________________________________________

Nog de beste wensen voor 2012
en we begonnen het jaar al weer
goed. Op woensdagmiddag 4 januari organiseerde CSCW feestcomité in t Schienvat een Nieuwjaarsinstuif voor kinderen.
Onder grote belangstelling stond
deze middag in het teken van spelletjes (sjoelen/voetbalspel/kleuren) en zoals alle jaren was het
bingospel een groot succes. De
kinderen werden getrakteerd op
ranja en Nieuwjaarsrolletjes en
gingen tevreden en voldaan weer
naar huis.
Op donderdag 5 januari was er in t
Schienvat weer een schilderworkshop. Een groep van 12 dames ging
aan de slag onder de bezielende
leiding van Gerda Onnes. Wil je ook
eens een dag schilderen? Kom dan

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

de eerste donderdag van de maand
naar t Schienvat.
Als laatste wil ik jullie nog deelgenoot maken van het volgende. Vanaf 1 februari 2012 ben ik niet alleen
meer de beheerder van t Schienvat.
Ik ga samen met mijn dochter,
Jeanet Kooman, t Schienvat runnen. Kijk dus niet vreemd op als ik
er niet ben, dan zal Jeanet mijn

taken overnemen. Ook gaan we
samen verder met het organiseren
van diners en dat zullen we gaan
doen onder de naam t Leutje lanteern. Zo zie je maar weer, het jaar
is weer gezellig gestart en zo gaan
we door.
Groet,
Rita Pool

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.
_____________________________________________

Oud papier
zaterdagmorgen
28 januari
T 06 - 23640616
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