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Het is weer december, de maand van Sinterklaas, kerstdagen en oud en nieuw. De dag van de goedheiligman
is nog maar net voorbij of de eerste kerstbomen verschijnen alweer in de huiskamers. Het kerstgevoel komt
langzaam weer naar boven. Huizen, straten en dorpen veranderen in kerstsfeer door allerlei kerstversieringen.
Ook binnenshuis wordt de kerstboom opgezet: met een piek, ballen, glitterslingers en lampjes. Kerst zonder
kerstboom is volgens veel mensen geen echte kerst. We doen het veelal voor de sfeer en warmte die een
verlichte boom uitstraalt. Midwintertijd is weer aangebroken.
1

Ook hier in Kantens staat traditioneel weer een grote kerstboom bij
dorpshuis t Schienvat. Redenen
genoeg om bij onze 'dorpskerstboomopzetters' eens een kijkje te
nemen. Op zaterdagmiddag acht
december zijn Theo de Jonge, Bart
Robbe, Roelf Blaauwiekel en Elroy
Dijkstra bezig met een grote kerstboom voor bij t Schienvat. Als ik
vraag aan Theo 'hoe lang doe je dit
al?', begint Theo te vertellen: 'Ik doe
dit alweer twaalf jaar en Bart ongeveer ook. Aan mij werd toen gevraagd, door Piet Knot die toen in
dorpsbelangen zat, of ik wel een
keer zin had om mee te helpen met
het plaatsen van een kerstboom bij
het dorpshuis. Zo is het eigenlijk
gekomen en ben ik er ieder jaar
steeds weer bij. Nu zijn we vaak met
ons vieren die de klus klaren, maar
de afgelopen jaren zijn er ook vaak
andere inwoners geweest die ons
meegeholpen hebben, o.a. Peter
Kremer, Jan Kroeze, Ronald Werkman en Reinder Blauwwieren. Ook
Bart Robbe helpt ieder jaar weer
mee met zijn vrachtwagen en kraan
van zijn werk, 2rent. Het is maar
goed dat we zo'n chauffeur in het
dorp hebben die overal wel aan mee
wil werken. Zonder dit materieel
krijg je een dergelijke boom echt
niet op zijn plek'.
Dorpsbelangen Kantens en het stichtingsbestuur van t Schienvat zijn de
opdrachtgevers. Meestal gaan ze
kijken op het internet of er grote
kerstbomen worden aangeboden
hier in de buurt. Mensen die een te
grote dennenboom in de tuin hebben
staan en hem graag weg willen
hebben, zetten hem nog wel eens op
een bepaalde site. Maar dit jaar
hadden ze het makkelijk. Er werd
hun een tien meter hoge kerstboom
aangeboden door de familie Moorlag, die aan de Langestraat in Kantens woont. De boom werd te groot
in hun tuin en nam te veel zonlicht
weg uit de kamer. En nu staat hij bij
t Schienvat te pronken met ongeveer honderd lampen erin.
Met veel lol en humor zijn de jongens bezig met de jaarlijkse kerst-
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boom, die geplaatst gaat worden in
een speciaal gemaakt gat dat onder
de stoeptegels zit en de zomerdag
niet opvalt. Ook komen er dan veel
verhalen los van jaren geleden. De
jongens hebben al van verschillende plekken bomen weggehaald.
Vandaag konden ze het rustig aan
doen, maar anders was het vaak
vroeg opstaan. Eelde, Zevenhuizen
en Oude Pekela zijn plekken, daar
moet je op tijd zijn voor de werkzaamheden. Zagen, verslepen en
klaar maken voor transport naar
Kantens. 'O ja, in Zevenhuizen hadden we ook nog een shovel bij ons
om de boom achter een boerderij
weg te halen' en 'Oude Pekela was
nog het mooiste': Een kerstboom
ophalen uit Oude Pekela is de jongens altijd bijgebleven. Dat was toch
de mooiste belevenis. Gewoon in
een rijtjeswoning in een straat,
mensen met een hele grote dennenboom in de tuin. Hij was te groot en
ze wilden hem weg hebben. Toen
we daar aankwamen met de vrachtwagen liep de hele straat uit om te
kijken naar dit spektakel. Maar de
boom was zo omgezaagd en we
hadden hem meteen klaar voor transport. Voordat we weggingen moesten we eerst met de eigenaars van
de boom mee naar binnen, koffiedrinken en genieten van plakken
Groninger koek met boter erop. En
het werd steeds later en later, maar
die mensen vonden het zo gezellig
dat er bezoek over de vloer was, dat
we bijna niet wegkwamen. Ze boden ons ook nog bier aan, maar toen
was de tijd aangebroken dat we echt
richting Kantens moesten gaan rijden. Want de boom moest nog overeind, met lampjes erin.
Nu staat de kerstboom er weer en
wel uit eigen dorp, de meeste mensen zullen dit niet geloven, maar
Theo, Bart, Roelf en Elroy, en alle
andere vrijwilligers: ga zo door, dan
weten we zeker dat er ieder jaar een
stralende kerstboom bij t Schienvat
komt te staan!
Gerad Werkman

Beste lezers
Het is weer bijna kerst en de laatste t Lougnijs van dit jaar ligt weer voor
u. Het afgelopen jaar hebben we met de redactie weer met heel veel
plezier aan de krant gewerkt. Ieder heeft weer op zijn eigen manier zijn
of haar steentje bijgedragen.
Dit jaar heeft Robin Wever afscheid
van ons genomen. We willen hem
nogmaals bedanken voor zijn inzet
en bijdragen.
Ook mochten we met elkaar weer
een oude bekende begroeten: Eric
de Klerk kwam, na ongeveer twee
jaar afwezigheid, terug met zijn
befaamde Rimpels. Eric, van harte
welkom en we lezen je verhalen
weer met veel plezier.
Er is u vast al wat opgevallen toen
de familie Mus de krant op uw
deurmat deponeerde. Op de vooren achterpagina staat een kleurenfoto. Het is voor het eerst in de lange
geschiedenis van onze krant dat dit
gebeurt. Wij als redactie zijn daar
dan ook heel trots op.
Dankzij uw bijdrage tijdens de collecte, de vaste groep adverteer-

ders en de subsidie van de gemeente kunnen we dit nu realiseren. Het is niet de bedoeling dat elke
maand te gaan doen, maar wel bij
bijzondere gelegenheden.
Verder hebben we dit jaar een eigen website gekregen kijk maar
eens op www.tlougnijs.nl .
Heel graag wil ik de familie Mus
bedanken dat ze ook in 2012 weer
hun best hebben gedaan om de
krant op tijd in de bus te krijgen.
Tot slot wil ik alle lezers heel goede
feestdagen wensen en ook in het
nieuwe jaar veel leesplezier in
ONZE krant.
Namens de hele redactie
Wimjan Rietdijk
Eindredacteur t Lougnijs

'ZIE ... HET LICHT'
24 december 2012

KERSTNACHTDIENST
Aanvang: 22.00 uur
in de Antoniuskerk te Kantens.
Voorganger: ds. Minnema uit Baflo.
Organist: Martin Sprenger.
Medewerking wordt verleend door het koor
'PRAIS THE LORD' uit Kantens.
o.l.v. Dirk Jan Ducorbier.
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Marijke van Beek,
burgemeester
1. En, Mevrouw van Beek, al een
beetje zin in de kerst en waarom
dan wel?
Jazeker heb ik zin in de kerst: kerst
is voor mij één van de hoogtepunten van het jaar. Ik kan eigenlijk niet
wachten om ons huis te 'aan te
kleden' met lichtjes en andere versieringen in de donkere dagen voor
kerst.
2. Wat betekent kerst voor u?
Kerst betekent voor ons een feest
van sfeer, warmte, gezelligheid en
traditie. We brengen de kerstdagen
door met familie en vrienden en dit
jaar (zoals wel vaker) doen we dat
in Zweden.

3. Staat u met kerst de hele dag in
de keuken?
We vieren kerst vrij traditioneel. Zo
gaan we op kerstavond naar de
kerk voor de kerstnachtdienst. En
natuurlijk hoort er bij kerst ook een
traditioneel kerstdiner, op eerste
kerstdag. We houden van lekker
eten, maar staan niet de hele dag in
de keuken. We willen zoveel mogelijk genieten van elkaars gezelschap.
4. Al plannen met oud en nieuw?
Sinds ik burgemeester ben, zijn we
met oud en nieuw in Uithuizen. In
Twente vierden we oud en nieuw
altijd samen met onze kinderen en
andere familieleden, maar dat ligt
nu iets moeilijker: de kinderen willen na middernacht graag bij hun
vrienden zijn en komen dan niet
naar het noorden. Wij kijken thuis
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graag naar de oudejaarsconference.
5. Met welk gevoel kijkt u terug op
2012 en waarom?
Ik kijk dankbaar en met tevredenheid terug op het afgelopen jaar.
Natuurlijk zijn er altijd 'ups & downs',
maar de fijne en plezierige herinneringen overheersen, zowel op het
werk als in mijn privéleven. We zijn
in onze organisatie druk geweest
met een reorganisatie: vanaf 2013
is Eemsmond een regiegemeente,
dat wil zeggen een gemeente waarin beleid en uitvoering van elkaar
gescheiden zijn. Dat had intern nogal
wat voeten in de aarde, maar vanaf
1 januari beginnen we met een
nieuwe organisatie. Een organisatie die de burgers nog beter van
dienst wil zijn. Om op dat laatste
verder te borduren: we zijn in 2012
ook gestart met een spreekuur voor
burgers. Een keer per maand kunnen inwoners van onze gemeente
een gesprek aangaan met een
wethouder of met mij. Ze kunnen
dan hun gedachten en ideeën kwijt
en ons vragen stellen. Een ander
positief element was de dorpenronde, waarbij het college in open
gesprek ging met de dorpsverenigingen. Dit was een groot succes.
Wat ons privéleven betreft: we zijn
gezond en dat geldt ook voor onze
kinderen, kleinkinderen en andere
familieleden en dat is een heel
groot goed. Ik hoop dat dat volgend
jaar ook zo mag zijn en ik wens
iedereen dan ook een gelukkig en
gezond 2013.

Harald Bouman,
wethouder
GemeenteBelangen
1. En, Meneer Bouman, al een beetje zin in de kerst en waarom dan
wel?
Op het moment van schrijven (28
november) lijkt kerst nog heel ver
weg. Een boordevolle agenda zorgt
ervoor dat ik af en toe reikhalzend
uitkijk naar de kerstdagen en de
dagen erna: tijd voor het gezin en
tijd voor familie.
2. Wat betekent kerst voor u?

benen op de grond laten staan.

Harrie Sienot,
wethouder CDA
1. En, Meneer Sienot, al een beetje
zin in de kerst en waarom dan wel?
Kerst is elk jaar een tijd van vieren,
ontspannen, genieten: wat dat betreft heb ik al wel 'zin' in kerst.

Kerst is voor mij en mijn gezin vaak
een moment van rust. Alhoewel,
dat valt op het moment zelf ook
vaak weer anders uit. Het is immers ook de tijd om even aandacht
aan anderen te besteden, zoals bijvoorbeeld ouders. Je neemt jezelf
toch voor om hen op die dagen op
te zoeken of uit te nodigen.

2. Wat betekent kerst voor u?
Allereerst is dat het vieren van de
geboorte van Jezus Christus. In de
christelijke traditie is kerst een feestdag. Ik voel me thuis in die traditie
en ervaar Kerstmis dan ook als
dagen waarop we samen met de
kerkelijke gemeente de geboorte
mogen 'vieren'. Maar ook in huiselijke kring vieren we kerst: samen
met de kinderen en kleinkinderen.
En dat is genieten.

3. Staat u met kerst de hele dag in
de keuken?
Nee hoor. Wij houden van eenvoudig en simpel. Een hele dag in de
keuken is niet iets waar we onszelf
een plezier mee doen. Integendeel,
als we onszelf een plezier willen
doen, dan kookt er iemand anders…

3. Staat u met kerst de hele dag in
de keuken?
Nee, ik help wel een beetje, maar
mijn vrouw is een geweldige kok
en die zorgt voor het feestmaal. Bij
het tafeldekken help ik wel en ook
de drankjes verzorg ik. Maar eerlijk
gezegd wordt het meeste werk
gedaan door vrouw en kinderen.

4. Al plannen met oud en nieuw?
Oud en nieuw brengen we ook vaak
thuis door of met buren. Iets wat
volgens mij voor veel mensen geldt.
Dat is ook voor onze huisdieren een
stuk prettiger.

4. Al plannen met oud en nieuw?
Oudjaar gaan we vieren bij onze
dochter, maar verder heb ik nog
niets georganiseerd.

5. Met welk gevoel kijkt u terug op
2012 en waarom?
2012 was een bijzonder jaar. Persoonlijk omdat ik wederom vader
ben geworden, deze keer van een
prachtige en vrolijke zoon. Bestuurlijk is er ook het nodige bereikt, zoals
de doorbraak in de ontwikkeling van
de passagierstreinverbinding naar
de Eemshaven, het in gebruik nemen
van de twee schoolgebouwen voor
hetvoortgezetonderwijs en nog meer.
Toch overheerste de uitbreiding van
ons gezin het jaar 2012. Iets wat niet
iedereen gegund is. Dat maakt dat je,
in de tijd van kerst en oud en nieuw,
eens en te meer beseft dat niet alles
voor het oprapen ligt. Iets om je ook
in het komende jaar weer met beide

5. Met welk gevoel kijkt u terug op
2012 en waarom?
Er is weer veel gebeurd in het afge-

lopen jaar. Politiek gezien grote
veranderingen, economisch gaat
het nog steeds zeer matig in ons
land en dichterbij, in 'mijn' gemeente gaat het best wel goed en thuis
ook. Natuurlijk is er de teleurstelling over het verlies van mijn partij
bij de verkiezingen: we hebben nu
een oppositierol, maar ook tijd voor
herbezinning. Daarnaast is er de
zorg over de vele bezuinigingen en
met name de gevolgen daarvan
voor de zwakkere schouders. Ook

de komende jaren zal dit een zorg
blijven. Een opsteker is dan wel dat
wij ons desondanks als Nederlander nog steeds 'gelukkig' voelen.
En thuis? Ach, er zijn wat lichamelijke probleempjes, maar toch zijn
we over het algemeen gezond. En
we hebben prachtige momenten
met kinderen en kleinkinderen gehad. Ik ben dus tevreden. Het gevoel over 2012 samenvattend? 't
Kon minder!'

Wij zijn Pieter, Nettie en Daniek Slager. We stellen ons graag aan u voor.
Afgelopen augustus zijn we vanuit Kampen naar Kantens verhuisd, waar
Pieter als predikant aan de slag is gegaan in de gereformeerde kerken
(vrijg.) van Kantens en Middelstum.
Maar eerst even iets over wie we
zijn. Pieter is in 1980 geboren in
Leeuwarden, heeft een deel van
zijn jeugd doorgebracht in Blija
(Friesland) en is als negenjarige
verhuisd naar Winsum (Gn). Vervolgens heeft Pieter een deel van
zijn studententijd doorgebracht in
Groningen. Hier heeft hij de studie
technische planologie gevolgd. Dit
was bij nader inzien niet de richting
waarin hij verder wilde. Vervolgens is de stap gezet om de studie
theologie in Kampen te volgen.
Nettie is in 1988 geboren in Ridderkerk en als éénjarige verhuisd naar
Genemuiden, waar ze verder haar
jeugd heeft doorgebracht. Nettie
heeft HBO-verpleegkunde gestudeerd in Zwolle en daarna gewerkt
in de gehandicaptenzorg, het ziekenhuis en de laatste twee jaar in
de thuiszorg met dementerende
ouderen.

We hebben elkaar in de zomer van
2007 leren kennen via een vrijwilligersorganisatie die vakanties organiseert voor mensen met een
verstandelijke/lichamelijke beperking.
In november 2009 zijn we getrouwd.
Inmiddels zijn we sinds mei dit jaar
trotse ouders van onze zoon Daniek. En nu wonen we dus in Kantens, in het huisje van mw. Knot. We
hebben al veel mooie verhalen over
deze bijzondere vrouw gehoord.
We hebben het erg naar onze zin
hier in het hoge noorden.
Voor Pieter is het weer thuiskomen. We zullen maar tijdelijk in
Kantens wonen en hopen half januari 2013 naar Middelstum te verhuizen. We hopen verder op een
goede tijd hier.
Hartelijke groet,
Pieter, Nettie en Daniek Slager
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1. Even voorstellen.
Elianne Bijsterveld, 32 jaar, getrouwd met Christiaan, werkzaam
bij Rabobank Noordenveld West
Groningen in Leek op de afdeling
Bedrijven.

7. Wat is je favoriete gerecht?
Lasagne óf een gerecht dat iemand
anders heeft gekookt. Koken is
namelijk niet mijn hobby en ik vind
het heerlijk om zo aan tafel te kunnen schuiven.

2. Waar kom je vandaan?
Rottum, Jacob Tilbusscherweg 18.
We wonen op een boerderij aan het
einde van een doodlopende weg. Ik
ben geboren en getogen in Noordhorn.

8. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden?
Waarom?
Ik ben zelf niet zo sportief, maar als
ik moest kiezen zou ik voor paardrijden of dansen gaan. Paardrijden
heb ik vroeger drie jaar gedaan en
dansen vind ik echt topsport.

3. Hoe ben je in Kantens/Rottum/
Stitswerd terecht gekomen?
Door de LIEFDE!
4. Doe je mee aan bepaalde activiteiten in het dorp? Zo ja, waaraan?
Nee, op dit moment niet.
5. Omschrijf jezelf in vijf woorden.
Perfectionist, ik houd van het buiten leven/wonen, altijd bezig, christen en natuurlijk heel erg lief…
6. Met wie zou je een dagje willen
ruilen? Waarom?
Met Maxima tijdens een staatsbezoek in een heerlijk warm land!
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9. Aan wie zou jij graag een rondleiding door je dorp willen geven?
Waarom?
Aan mijn collega's. Ze maken altijd
grapjes dat ik in het hoge, koude en
vooral winderige noorden woon.
10. Wat vind je het leukst om te
lezen in t Lougnijs en wat zou je
willen veranderen?
Het leukst vind ik 'Uitgevlogen', 'De
pen' en 'Wie = Wie'. Sommige teksten vind ik wat te lang waardoor ik
het niet ga lezen.
11. Tot slot, aan wie geef je de pen
door?
Mw. W. Jager-Bol.

De terugkeer van een verloren zoon
Twee weken terug was het dan eindelijk zover. De directie van FC
Groningen zag eindelijk in dat er een groot gebrek aan ervaring in de
selectie was. Technisch directeur Henk Veldmate nam voor het eerst
sinds tijden weer eens een goede beslissing. Het gebrek werd ingevuld
met de verrassende terugkeer van oudgediende Rasmus Lindgren.

Met foto expositie kantens

Nieuwe expositie in t Schienvat
Een twintigtal leden van de Fotogroep Kantens exposeert haar werk in t
Schienvat te Kantens van 8 december t/m 14 maart 2013. Er hangen
verschillende stijlen foto's, zowel digitaal als niet digitaal bewerkt. De
fotogroep is ontstaan uit workshops, in de loop der tijd gegeven door de
enthousiaste fotograaf Jan Peter Kapteijn uit Spijk. (www.FotoJP.nl).
Zowel in de hal, de Familiekamer en in de Salon zijn er werken te
bewonderen (en te koop). Zo kunt u tijdens het nuttigen van een maaltijd
genieten van Noordpolderzijl, de Eemshaven, de Menkemaborg en
prachtige natuurfoto's van deze 'kunstenaars'.

De Zweed Lindgren, die van 2005 tot en met 2008 al voor de FC speelde
en daarna voor Ajax en Red Bull Salzburg uitkwam, kan hopelijk een
verandering teweegbrengen. De jonge en onevenwichtige selectie kan
namelijk wel wat ervaring gebruiken. Groningen is zeer wisselvallig aan
het seizoen begonnen. Goede overwinningen werden afgewisseld met
smadelijke nederlagen. Het werd meerdere keren pijnlijk duidelijk dat het
aan een leider in het veld ontbreekt. Types als Kees Kwakman en Andraz
Kirm (beoogde leiders) konden deze last blijkbaar niet aan. Lindgren heeft
daarentegen, in zijn eerste periode in Groningen, al meerdere keren laten
merken dat er in hem wel een natuurlijke leider schuilt. Hopelijk kan hij
zijn ervaring gebruiken om jonge talenten als Leandro Bacuna en Virgil
van Dijk beter te laten functioneren en vooral constanter in hun prestaties
te laten worden.
Ik begin er steeds meer vertrouwen in te krijgen dat trainer Robert
Maaskant er in gaat slagen om de boel weer op de rails te krijgen. Wanneer
hij na de winterstop een goede mix van aanstormend talent en gevestigde
orde weet te creëren, denk ik dat we nog een hele mooie tweede
seizoenshelft kunnen verwachten.
Nils Reiffers
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Vragen over uw financiën
Hebt u een minimum inkomen en weinig eigen vermogen of hebt u een
bijstandsuitkering? Hebt u vragen over huur, werk, ziektekosten, belastingen of uw (bijstands-)uitkering? Hebt u moeite met het invullen van
formulieren? Weet u niet goed bij welke organisatie u wat kunt aanvragen?
Dan kunt u terecht bij de sociaal
raadsman van de MJD, Ouarid el
Baroudi. Hij geeft advies en informatie over allerlei onderwerpen
die met uw financiën te maken
hebben. En tips over regelingen en
voorzieningen waar u misschien
gebruik van kunt maken. De raadsman kan u helpen bij het schrijven
van een bezwaarschrift of bij het
indienen van een klacht. Als het
nodig is wijst hij u de weg naar een
andere instantie.
HEBT U RECHT OP FINANCIËLE
TEGEMOETKOMINGEN?
Als u bij de raadsman van de MJD
komt, kijkt hij allereerst of u wel
optimaal gebruik maakt van de
mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming vanuit de overheid.
Er zijn allerlei regelingen, waar
mensen met een minimum inkomen gebruik van kunnen maken.
Bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag
en kwijtschelding van waterschapslasten en Krap-bij-kas.
Veel mensen zijn hiervan niet op
de hoogte. Terwijl dit u wel hon-
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derden euro's per jaar kan opleveren.
KRAP-BIJ-KAS
Krap-bij-kas is een voorziening van
de gemeente Eemsmond voor bijstandsgerechtigden en minima met
weinig vermogen. De gemeente
vindt het belangrijk dat iedereen
mee kan doen in de maatschappij,
ook mensen met een minimum
inkomen. Daarom kan de gemeente u ondersteunen bij bijvoorbeeld
het lidmaatschap van een sportvereniging of de aanschaf van een
computer, wanneer uw kinderen
op het voortgezet onderwijs zitten.
Als u voor een noodzakelijke grote
uitgave staat die u zelf niet kunt
betalen kan de gemeente u financieel tegemoetkomen. Uiteraard zijn
er voorwaarden aan verbonden.
Ouarid kan u hierover adviseren.
HOE WERKT HET?
U kunt het inloopspreekuur van de
MJD, zonder afspraak vooraf, bezoeken en uw vraag voorleggen.
De medewerker maakt dan voor u

een afspraak met Ouarid.
Er zijn inloopspreekuren op:
maandag en donderdag van
09.00-11.00 uur in het Gemeentehuis, Hoofdstraat West 1, Uithuizen
dinsdag van 09.00-11.00 uur in
het Gezondheidscentrum, Oosterstraat 12, Warffum
woensdag van 09.00-11.00 uur
in het Centrum voor Jeugd en Gezin,
Schoolstraat 39, Uithuizen
WACHTTIJD
Er is veel vraag naar advies van de
sociaal raadsman, met name in de
periode waarin de belastingaangiftes moeten worden verstuurd. Daardoor komt het helaas voor dat er
van februari t/m juni een wachttijd
van drie á vier weken kan zijn
voordat Ouarid u kan helpen.

Tante Muis is op zoek naar een
gastouder in Kantens die, vanaf het
voorjaar, de naschoolse opvang
wil gaan doen voor één kind, voor
drie middagen per week. Bent u
geïnteresseerd, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ook gastouders die al via een ander bureau
staan geregistreerd in het LRK zijn
welkom om te reageren.
Tante Muis
T 0596-573443
info@tantemuis.nl
www.tantemuis.nl

Even voorstellen, alhoewel de meeste mensen mij al wel kennen. Mij
werd gevraagd of ik een stukje wilde schrijven in t Lougnijs.
Ik ben Annemarie RidderJager en
woon samen met mijn man Harrie
Ridder. Ik ben zelf in Kantens opgegroeid aan de Stitswerderlaan 4 en
Harrie is opgegroeid in Thesinge.
Wij zijn in oktober 2000 getrouwd
en hebben eerst samen 11 jaar met
veel plezier aan de Kerkhofsweg in
Kantens gewoond.
Sinds mei 2011 wonen wij aan 't
Lage Eind 12 in Rottum, in het huis
van de familie Homan. Er moet nog
heel veel gebeuren, maar we wonen er met heel veel plezier. We
kunnen het helemaal naar onze eigen smaak en wensen invullen,
daar kan ik mijn creativiteit helemaal in kwijt.

en broer de garage van Van Kleef in
Middelstum overnamen, waren we
er samen al snel over uit dat het een
perfecte locatie voor mijn winkel
zou zijn en zo kon ik beginnen aan
de nieuwe uitdaging: mijn eigen
winkel!
In mijn winkel vind je o.a. cadeauartikelen in landelijke stijl met een
vleugje brocante. Ik vind het leuk
om mensen te helpen bij het uitzoeken van een cadeautje, maar ook
kun je bij mij in de winkel terecht
voor een mooi boeket bloemen en
voor bruids- of grafwerk.
Bent u al nieuwsgierig geworden?
Kom gerust eens binnen om het
met eigen ogen te zien: u bent van
harte welkom!

Harrie werkt bij de Gasunie en zit op
een gaslocatie in Scheemda of in
Spijk, hij werkt daar als installatietechnicus.
Sinds 17 december 2011 ben ik
eigenaresse van All Seasons Bloemen & Meer … in Middelstum. Na
ruim 16 jaar gewerkt te hebben bij
Bloemen- & Plantencentrum Eldorado in Zuidwolde begon het te kriebelen om een eigen zaak te gaan
beginnen. Ik was aan een nieuwe
uitdaging toe. Na een tijdje rond te
hebben gekeken naar een geschikte locatie, kwam ik er al snel achter
dat een winkelpand in een winkelcentrum heel erg duur werd en dat
zag ik niet zo zitten. Toen mijn vader
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n Nei Begun
Reisverslag Kosovo oktober 2012
DEEL 2
VRIJDAG 19 OKTOBER
Na het ontbijt maakten wij de hokken voor de biggen klaar en regelden we stro, waarna de dieren
werden gehaald. We hebben plannen om meer te gaan doen met één
van de biggen.
We gebruiken de middag voor een
bezoek aan een kennis in het ziekenhuis en wat inkopen in de stad.
Twee dochters van Roza hebben

een nieuwe broek nodig. Onderweg ontmoeten wij een Engelsman
die een project is gestart in Gjakova. Het is zijn bedoeling om jeugd,
in het centrum van de stad, weg te
houden van drugs en alcohol. Na
een leuk gesprek hebben wij onze
gegevens uitgewisseld.
ZATERDAG 20 OKTOBER
Ook vandaag gaan we weer ergens
op bezoek. Gelukkig wordt er aan
de slechte weg door de bergen
gewerkt, waardoor er nu wat extra
overlast is, maar straks een mooie
strakke asfalt weg ligt.
Na inkopen te hebben gedaan gaan
we deze bezorgen bij een kennis
waar we met koffie worden onthaald. Terug besluiten we om er
nog een big bij te kopen. We kopen
er op een ander adres nog een
vrouwtje bij en hopen hiermee te
kunnen gaan fokken, zodat we zelf
biggen kunnen gaan verkopen. Ook
wordt er krachtvoer gehaald. We
hopen dat dit extra geld voor de
Foundation zal opleveren.
Deze avond bezoeken we Roza's
dochters Roza en Bukerija voor een
gezellige avond met een goede
maaltijd.
ZONDAG 21 OKTOBER
Deze ochtend hebben voor de tweede keer een ontmoeting met het
hoofd van de basisschool in Bre10

koc. We praten over zijn werk als
hoofd van de school, maar ook over
zijn broers, die nog allemaal thuis
wonen. Eén van zijn broers heeft
een redelijk grote tunnelkas voor
eigen gebruik waar wij gaan kijken.
De inkoop van zaden is zo prijzig dat
verkoop van de producten niet loont.
Hierna gaan we samen met Martin
een wagen bekijken voor zijn houthandel. Als hij met paard en wagen
zijn hout vervoert, kan hij meer
omzetten en hoeft hij niet meer te
delen. De wagen ziet er goed uit en
hij legt uit hiermee goed uit de
voeten te kunnen. Wij stellen hem
voor het aankoopbedrag voor te
schieten, zodat hij sneller uit de
onkosten is en werkelijk geld kan
verdienen voor zijn gezin. Voor
200,00 is het geregeld en kan hij
beginnen.
Na een drukke dag hebben we weer
veel nieuwe ideeën opgedaan. We
besluiten de avond met weer een
heerlijke maaltijd en een goed gesprek. De koffer wordt weer ingepakt.

lang niet klaar. Na een voorspoedige vlucht van Pristina naar Amsterdam, staat Marthi mij op Schiphol
op te wachten. We hebben elkaar
onderweg naar Kantens veel te
vertellen.
Het was weer een leerzame week,
geweldig is het om te zien dat het
gezin er beter en gezonder voor
staat. De kleine Annemarie is inmiddels een jaar oud en goed gezond. Ons werk daar is nog lang niet
klaar en zeker als je het gezin in die
schuur ziet leven, dan is er nog
zoveel te doen. Eerst onze plannen
en ideeën verder uitwerken en bespreken.
Graag willen we alle mensen bedanken die, op welke manier ook,
ons werk in Kosovo ondersteunen
en de mensen daar de kans op een
toekomst helpen te realiseren. Ook
met kleine druppels krijg je een zee
vol.
Namens de mensen uit Kosovo
hartelijk dank,
Rene en Marthi Zuidema

MAANDAG 22 OKTOBER
Vroeg op, nog even bij de varkens
kijken en dan afscheid nemen.
Vreemd om weer terug te gaan,
want voor mijn gevoel ben ik nog

Sunterkloas Kaasdoagen
Ol en Nei
Ben'n weer veurbai
Pot-jan-dorie…
Alweer Jannewoarie
Alweer n Nei Begun,
Op weg noar de Zun.
n Moand…
Van lange oavens
n Koppie koffie, plakkie kouk
n Mooi bouk
Televisie kieken
Neijoarsvezieten
Olwieven, knieperies
En rollegies
Boerenjongens, lekkere happies
Glassie Avvekoat
n stukkie toat
Gebakkies.
Van broenebonen met spek
Stamppot Mous
Zoepenbrij
Spruten en praai
Scheuvellopen, Snijballen gooien
Iesboan vegen
Gladde wegen
Zolt goan strooien.
Dit is…
Jannewoarie
Op weg noar feberwoarie
Op weg noar t licht
t Veurjoar komp in zicht.
Drentse dichter,
Herman Depping

Dag aan alle lieve mensen
Een maand geleden was de opening van mijn centrum De Kolibrie
(dansstudio in Groningen red), dat was een feest!
Nu heb ik de site klaar en is hij in de lucht!
Kijk maar eens op www.dekolibrie.info met weer een ruim
aanbod van activiteiten voor eind dit jaar en 2013.
Ik zie jullie graag in De Kolibrie!
Liefs,
Anna de Kuyer
M 06-11083127
W www.dekolibrie.info
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Kaartverkoop Advendo
start op woensdag 2 januari!
De kaartverkoop voor het nieuwe avondvullende blijspel van Advendo
gaat van start op woensdag 2 januari. U kunt vanaf die datum kaarten
telefonisch bestellen bij Henk van Dijk (552710) of via internet
(ticketservice@advendokantens.nl). Op vrijdag 18 januari (tussen
16.00-19.00 uur) moeten de bestelde kaarten afgehaald worden bij
Henk van Dijk, Bredeweg 18 in Kantens.

Advendo speelt dit jaar de avondvullende klucht 'Alle hens aan dekmantel'. Het stuk is dit jaar weer
geschreven door Frouwke Doornbos en muzikaal bewerkt door Willem Knot. Maar liefst 11 enthousiaste spelers doen dit jaar mee:
Arnold Knot, Marten Miske, Robin
Wever, Willem Knot, Charlotte von
Hebel, Gees Knot, José de Jong,
Ilona Wever, Boukje Miske, Tijn
Caspers en Frouwke Doornbos.
Het verhaal speelt zich af aan boord
van cruiseschip 'The Charming
Princess' waar de kapitein zijn
handen vol heeft aan de zeer bijzondere en uiteenlopende types
en de onverwachtse situaties aan
boord. Wat doen de twee Drentse
dames aan boord, wie is de oude
verwarde man Joep eigenlijk en

gaat alles wel goed met de Surinaamse tante Wonnie? Wordt de
dief gepakt en de verstekeling
gevonden? Of raakt iedereen besmet met de vreselijke ziekte 'Ara
Malaria'? Allemaal vragen waarop u antwoord zult krijgen tijdens
deze onvergetelijke bootreis. Het
wordt in ieder geval 'alle hens aan
dekmantel' voor de kapitein en zijn
personeel! U vaart toch ook een
avondje mee?

Advendo zal dit jaar in één weekend twee uitvoeringen verzorgen.
Op vrijdag 25 januari is de première, met na afloop alleen muziek op
de achtergrond. Op zaterdag 26
januari zal de tweede voorstelling
worden gegeven. Na deze voorstelling is er muziek van dj Peter
Zuidhof. Beide voorstellingen beginnen om 19.30 uur en worden
gegeven in dorpshuis t Schienvat
in Kantens. De kaarten voor beide
voorstellingen kosten 6,00 per
stuk. Reserveer uw kaarten tijdig
bij Henk van Dijk (552710) of via
ticketservice@advendokantens.nl.
Wees er snel bij, want deze vrolijke klucht wilt u niet missen! Kijk
voor meer informatie op onze
website www.advendokantens.nl

Bedankt!
Langs deze weg willen wij
graag iedereen bedanken
voor de vele kaarten en
felicitaties bij de geboorte
van ons zoontje Bas.
Wij wensen iedereen
fijne feestdagen
en een gelukkig 2013.
Reinder, Miranda en Bas Blaauwwiekel.
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Woensdag 2 januari
Start voorverkoop 'Alle hens aan dekmantel'
Vrijdag 18 januari tussen 16.00 19.00 uur
Ophalen van de gereserveerde kaarten bij Henk van Dijk,
Bredeweg 18 in Kantens
Vrijdag 25 januari, aanvang 19.30 uur
Première 'Alle hens aan dekmantel'
Na afloop alleen muziek op de achtergrond
Zaterdag 26 januari, aanvang 19.30 uur
2e voorstelling 'Alle hens aan dekmantel'
Na afloop muziek van dj Peter Zuidhof

Het beste paard van stal
Bij het rijtje sponsoren van ons Sinterklaasfeest is er één belangrijke
sponsor vergeten n.l.: Rita en Jeanet van t Schienvat. Zonder die twee zou
ons Sinterklaasfeest niet zijn wat het nu is geweest. Rita, hartelijk dank
voor de ranja en de versnapering voor Sint en de Pieten.
Elly Holst
PS. Ook onze medewerkers mag ik niet vergeten
ze even in het zonnetje te zetten.

Oud papier
zaterdag
26 januari
T 06-23640616
13

Vannijs

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

t Is d'oavend veur kerst. Berend lopt wat verloren op stroat. t Weer waarkt
ook al nait mit. t Is mor naauw dreug en ain ding is wel dudelk, t zel gain
widde kerst worden dit joar. En dat huft ook nait van hom. Hai is haildaal
nait in n kerststemmen. Doarveur is der t òfgelopen joar teveul gebeurd.
Bie dörpskroug hebben z' aalmoal
keerskes op stamtoavel stoan te
branden.
t Nuigt Berend om noar binnen te
goan, en veurdat e der op verdocht
is, bestelt hai hom n helder borreltje. Kerstlaidjes klinken op achtergrond en verder is t, op krougboas
noa, rusteg. Berend schoft op n
hoge kruk, hai is ja haildaal gain
krougloper.
En nou zit e hier vlak veur kerstdoagen om vief uur mit n borrel veur
neus.
Terwiel bie hom thoes boom al
laank kloar staait en zien vraauw en
baaide dochters domt noar kerstnaachtdainst goan in t widde kerkje
achter in t dörp.
Mor hai haar votdoadelk al zegd,
dat e nait mit ging. Dit joar haar e der
gain zin aan.
'Kinst toch mitgoan?'pebaaierde
zien vraauw nog, mor ze wos dat
zien nee ook nee betaikende.
Ze ging der mor nait tegenin, t was
toch al stoer genog leste tied.
Zo wordt t loater en is e aan zien
twijde borrel tou. Nait dat zien mistroosteg gevuil der beter van wordt,
nee dat beslist nait. Krougboas proat
wat over t nijs in dörp, en Berend
zegt òf en tou wat weerom. As e op
klok kikt, zigt e dat t etenstied worden is. Hai het gain zin om noar
hoes te goan, en honger het e haildaal nait. Mor hier in kroug is zien
plek ook nait.
Hai wil noar boeten tou en n ind
lopen. Eerst gaait e nog n stukje
deur t dörp mit overaal brandende
lichtjes. t Is in tied wat helderder
worden en hail trankiel komt moan
om houk kieken. Berend lopt mor
deur en krigt van ales bie de kop.
Zo komt e op n duur bie t moar
terecht. Hai gaait op t baalkje stoan
en kikt in lucht.
Moan schient nou helder en der
hangen wel doezend steerns om
tou.
Wat der van t laand te zain is, ligt der
vredeg bie. t Waark is doan en t
wachten is nou op t aankomend
joar. Din komt t gewas weer boven;
dat begunt aal joar weer vannijs.
t Is de kraacht van netuur, van t
leven.
Hai kikt nog ais om hom tou. t Is din

14

wel naacht, mor t licht van moan is
staark en zet zulfs Berend in t licht,
net of moan hom wakker schudden
wil.
Hai huvert in zien winterjaas, t brengt
hom wat van de wies. Woarom
beschient moan hom nou juust zo
glin, dat wil e ja haildaal nait. Hai
het hom veur dat soort dingen òfsloten.
Gain gesoes, t het n röt joar west,
hai is zien boan kwiet en vuilt hom
in steek loaten.
Ook vindt e dat e dizze kwezzie zulf
oplözzen mout, en juust dat lukt
hom ja nait.
Doardeur is t thoes mit wichter ook
zo stoer.
Dij begriepen nait woarom heur
pabbe zo stoems worden is.
Berend zucht daip, en kikt nog weer
ais noar moan. t Liekt wel of dij hom
vangen wil en wat dudelk moakt. En
din aal dij steerns der om tou. Is e
wel zo ainzoam as e hom vuilt?
Din gebeurt der wat mit hom. Hai
draait om en runt op n draf weerom
noar t dörp.
Klokken luden al wel, mor as e
aankomt, staait kerkdeur nog open.
Op t leste mement schoft e in achterste baank, en lustert noar t örgel.
Der komt n rust over hom.
Veuraan zitten zien baaide wichtertjes in heur mooiste goud, en hai
zigt zien vraauw op n poar riegen
van hom òf zitten. Doar binnen ze,
zien wichter, wat is e inains tröts op
heur.
Doar wil e veur zörgen, dat is muite
weerd.
Waarmte van kerk moakt Berend
aal waiker en as ze aan t ind mit
nkander 'Ere Zij God' zingen, dut e
oet volle borst mit. Hai geft hom
haildaal over en t is goud.
Bie t oetgoan van kerk zain zien
dochters hom t eerste zitten en
roupen heur mamme.
Dij komt op hom toulopen en zegt:'
k Haar wel docht dast der wezen
zolst.
Kom gaauw mit noar hoes, t is ja
nooit te loat om vannijs te begunnen.'
Kunny Luchtenberg
Oet: Nije Grunneger Kerstverhoalen

zoaans:
riemkes, stukjes, recept, etc.

Leutje Kloas en Grode Kloas (9)
'Wèl is t, hou komst der aan,?' vroug aptaiker. 't Is mien grootmoe en ik
heb heur dood sloagen veur n schepel geld,'antwoordde Grode
Kloas.'Potverdorie,' raip aptaiker,'doe proatst dien mond veurbie. Zeg
zulkswat nooit, den dat kin die de kop kosten'. En toun vertelde hai hom
hail dudelk, wat veur n vrezelke misdoad hai oetvreten haar en wat n min
mìns e was en dat hai kerdoate straf verdaind haar.
Grode Kloas wer er zo bunzelachteg deur, dat e ien woagen sprong, sweep
over peerden lègde en noar hoes joug. De aptaiker en aale anner mìnsen
hielden hom veur nait wies en laiten hom doarom mor lopen.
'Dat zel ik die betoald zetten,' zee Grode Kloas, toun e boeten op grode
weg kommen was.' Nou doar zelst doe veur bouten, Leutje Kloas!' en
binnen deur greep e doadelk de grootste puidel dij e vinden kon en stoof
noar Leutje Kloas en raip ,' Doe hest mie al weer veur de gek holden. Eerst
heb ik mien peerden dood sloagen en toun mien grootje.Dat is allemoal
dien schuld! Mor nou zelst mie nooit weer beduveln en hai greep Leutje
Kloas en stopte hom ien puidel, slingerde hom op zien rug en raip:' Nou
goa ik die verzoepen '.
Het was n hail end lopen noar de rivier en Leutje Kloas was oardeg swoar.
De weg laip laangs de kerk, t orgel speulde , de mìnsen binnen zongen
hail nuver, en doarom zette Grode Kloas puidel met Leutje Kloas er ien,
vlak bie de kerkdeur neer. Hai vond, dat het gain kwoad kon om eerst
psaalm te heuren, veurdat e verder ging. Leutje Kloas kon er toch nait
oet kommen en aale mìnsen waren ien kerk.En hai ging noar binnen.
Loater meer
Aldert B.Ritzema
____________________________________________________________________

Kerstprakkezoatsie
Wereld ligt stil en verloaten,
winter legt zien widde klaid,
over steden, dörpen en stroaten,
steurt zich zölfs aan grìnzen nait.
Over stroaten, dörpen en steden,
zingen klokken weer hun laid,
t Leutje Kiend wordt weer aanbeden,
steurt zich ook aan grìnzen nait.
Mìnsen smeken weer om vrede,
baang, dat wereld dommee vergait,
overaal klinkt dizze bede,
grìnzen tellen doarbie nait.
Mor zolaank zai doarnoar vroagen,
om heur aigen laif en laid,
kin gain vrede veur heur doagen
en verdwienen de grìnzen nait.
Oet t archief van
Bouwko Schoneveld †

Max en Dave
Op 5 december las ik de volgende twee berichten:
Omroep Max schrapt amusementsprogramma's
Jazzpianist Dave Brubeck (91) overleden

Een poosje geleden ben ik benaderd om iets te schrijven voor de rubriek
'Uitgevlogen' in t Lougnijs. Het is nog niet eens zo lang geleden, maar
vooruit. Mijn naam is Wisse Herweijer en ik kwam, toen mijn ouders
verhuisden van Grijpskerk naar Rottum, in groep twee van de Klinkenborgschool in Kantens. Ik kwam daar in een kleine groep met Laurens,
Wesley, Jeroen, Patrick, Adinda en Digna. Ik ging natuurlijk ook voetballen bij KRC.
Na de basisschool ging ik naar het
Hogeland College in Warffum. Ik
deed daar de havo. Vervolgens ging
ik in Groningen naar de pabo. Daar
ben ik echt op afgeknapt. Inmiddels
woonde ik op kamers in Groningen,
maar ik besloot bestuurskunde te
gaan studeren in Leeuwarden. In
het derde jaar van mijn studie verhuisde ik naar een echte stad: Brussel. Ik werkte, als stage, bij de
Kamer van Koophandel van België
en Luxemburg. Ik kwam terecht in
een wijk, in het centrum van Brussel, die voornamelijk werd bewoond
door mensen waarvan de roots lagen in de voormalige Belgische
kolonie Congo. Tegenwoordig heet
dat land Congo-Kinshasa. Brussel
is een fantastische stad, het is heel
gezellig, je kunt er erg lekker eten
en je kunt je met de Nederlandse
taal wel redden.
Na Brussel ging ik een jaar studeren aan de Marmara University te
Istanbul. Ik woonde daar in de wijk
Kadiköy, aan de Aziatische kant
van de Bosporus. Istanbul is geweldig. Het is een stad van uitersten, dynamisch, heel druk en voor
onze begrippen heel goedkoop. In
Istanbul is veel te zien: er zijn mooie
stranden, je kunt er leuk uitgaan,
het is meestal mooi weer en de
Turken zijn aardig en gastvrij. In het
kleine jaar dat ik daar gewoond
heb, bezocht ik ook regelmatig de
voetbalwedstrijden van Fenerbahçe. Soms lijkt het alsof inwoners
van Istanbul bestaan uit twee soorten. Aanhangers van Fenerbahçe
en aanhangers van Galatasaray.
Als er over voetbal gesproken

wordt, vraagt men direct of je voor
Fenerbahçe of voor Galatasaray
bent. Het lijkt wel Ajax of Feyenoord.
Na mijn Turkse avontuur verhuisde ik weer naar Nederland. Nou ja,
Nederland…, ik kwam terecht in
het Haagse China Town. Deze paar
straten in het centrum van Den
Haag worden eigenlijk volledig
bewoond door Chinezen. Ik houd
erg van Chinees eten en ik woonde
ook boven een Chinees restaurant
en een Chinese toko. Tegenover
keek ik uit op een Chinese massage salon, een Chinese kleermakerij en een Chinese nagelstudio. Ik
ging voor een nieuwe stageperiode
werken bij de gemeente Westland.
Na mijn afstuderen aan de Thorbecke Academie te Leeuwarden
ging ik planologie studeren aan de
universiteit van Nijmegen. Ik verhuisde daarom van Den Haag naar
Nijmegen. Ik werkte nog bij Tennet
in Arnhem waar ik onderzoek deed
naar de aanleg van elektriciteitskabels tussen Nederland en Engeland, tussen Nederland en Noorwegen en de nog te realiseren kabel tussen Nederland en Denemarken. De laatste twee kabels gaan
vanuit de Eemshaven en zullen ook
de windparken in zee met het vasteland gaan verbinden. Ik studeerde af en vond een baan bij een
ruimtelijk adviesbureau in Rotterdam. Ik woon met mijn vriendin in
het Statenkwartier in Den Haag. Als
we een leuke baan vinden in Hongkong vertrekken we. New York is
ook prima.
Wisse Herweijer

Laten we beginnen bij het bericht van Max. Geweldig! Waarom alleen de
amusementsprogramma's? Waarom schrappen ze niet de hele omroep?
De radio en tv wordt bij Max overspoeld door programma's uit de vorige
eeuw. Zo wordt het programma 'Wie van de Drie' weer 'gezellig' uitgezonden. De eerste uitzending van de AVRO stamt uit 1963, bijna 50 jaar
geleden. Toen moest ik nog lachen om Albert Mol
en consorten (ja, ik was nog jong). Nu krijg ik het
schaamrood op de kaken als ik toevallig voorbij
zap: ik behoor tot de doelgroep van Max. Nou, ik
vind zelf van niet!
Ik kan me ook zo ergeren aan geheugentrainer of
een bejaardentehuis waar ze menen de bejaarden te moeten verwennen met oude Hollandse liedjes en bingo. Waarom
geen stevige rockband met rollator-dating erna? Ben ik dan de enige die
niet houdt van keuvelprogramma's en levensliederen? Als ik niet kan
slapen luister ik vaak naar de radio. In bed, met een klein oortje in om mijn
echtgenote niet wakker te maken. Donderdagnacht (eigenlijk vrijdag) is
het raak. Het programma 'Nachtzuster'. Dan mag je iets vragen en een
andere luisteraar geeft dan een antwoord. Zo van: waar komt de uitdrukking 'oude koeien uit de sloot halen' vandaan? Even wachten en dan belt
iemand met het antwoord. Geweldig! Terwijl tegenwoordig iedereen met
een beetje verstand zo'n vraag kan googelen en á la minute het antwoord
heeft. Maar dat is niet 'gezellig'. Ook een AVRO-concept, begin 80-er jaren.
'Nachtdienst' heette het toen, 30 jaar oud! Toen een aardig programma,
zonder internet.
Sentimentele nostalgie!
Dave Brubeck schreef in 1959 'Take
Five'. Eigenlijk schreef hij het niet,
weet ik nu, maar zijn saxofonist Paul
Desmond. Maar hij was onderdeel
van 'The Dave Brubeck Quartet'. Een
wereldhit in het begin van de 60-er
jaren. Geweldig. Het nummer was
toegankelijker dan de jazz van mijn
oudere broers en swingender dan het
klassiek van mijn vader (ja, ik was
nog jong). De piano (Dave) speelde
steeds dezelfde noten. De saxofoon zette in. Je kon het na enkele keren
meezingen. Ta be da be da be da be doe, ta doep taa dap. Er was een singleen een EP- uitvoering. Op de single ontbrak de drumsolo. Ik trommelde
met mijn vingers met alle muziek mee op ieder voorwerp, dat aan mijn
akoestische eisen voldeed. Ik moest de EP hebben. Nu bemerkte ik iets
vreemd. Als je met je handen om en om mee trommelt is het begin van
de volgende maat ineens bij je andere hand aangekomen en de volgende
maat weer bij de beginhand. Een vijfkwartsmaat. Take five, dus. Heel
ongebruikelijk. Je raakte voortdurend de tel kwijt. Zingend was het
gemakkelijker. Later heb ik nog een plaatje gekocht: Unsquare dance. 't
Leek weer gemakkelijk, maar trommelend nog lastiger: een zevenkwartsmaat! Moeilijke maten bleken zijn handelsmerk. Op internet nog
maar even 'Take Five' geluisterd. Het is nog steeds prachtig.
Heerlijke nostalgie.
Als Omroep Max nu eens een concert van Brubeck uit díe tijd integraal
uitzendt, zonder dat een bekende Nederlander vertelt hoe hij zich toentertijd voelde.
Sentimentele, heerlijke nostalgie.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT KANTENS

Duisternis … of toch licht
Nacht… Lopend aan het donkere strand, zoeken je ogen. Je gevoel van
weemoed en teleurstelling heeft je hierheen gedreven. De handen diep
in de zakken tegen de kou. Het zand voelt stevig aan. De voeten zetten
stap na stap. Het afgaand water heeft zijn werk goed gedaan. Het strand,
vlak… je ziet niets, maar af en toe kraakt er een schelp onder je voeten.
Thuis staat een dampende beker chocolademelk voor je klaar. Als je
maar wist waar thuis was. Die duinovergangen lijken ook allemaal op
elkaar.
'Waar moet ik heen?' Ineens besef
je dat die vraag op het strand je al
langer achtervolgt. Hier loop je in
de kou, in het duister. Maar eigenlijk is dat al tijden zo. Al maanden
spoken die vragen door je hoofd,
die je van binnen zo onrustig maken: Waarheen… Hoe…? Na alle
drukte op de zaak was het nu even
tijd om met z'n tweetjes de rust op
te zoeken van het eiland. Even een
week geen verplichtingen, even een
week geen mail, even een week
geen zorg voor moeder die het thuis
nog net redden kan. Afstand van
alles. En nu de rust van een decemberstrand, het knusse huisje. Maar
de rust wordt jouw rust niet. Je hebt
jezelf meegenomen. Je probeert je
te oriënteren op de duinovergangen. De duisternis van het strand,
het is net de zoektocht in je eigen
leven. Welke duinovergang is het
toch? Ze lijken allemaal ook zo op
elkaar.
Er komt een lichtbundel voorbij.
Vier tellen later weer. Waarom was
je die niet eerder opgevallen? Het
licht scheert over de duinen en
verdwijnt dan… om even later opgevolgd te worden door een volgende streep licht… Natuurlijk!…
De vuurtoren… achter de duinen,
verder op het eiland, staat de vuurtoren! Je ziet 'm niet, maar zijn licht
kun je goed gebruiken. Jij oriënteerde je op het donker… op je
gevoelens, om te koesteren, te
wegen, te proeven. Maar nu het
zoeken in de duinen is begonnen,
mis je licht. 'Waar moet ik heen?' Al
tientallen jaren staat die ijzeren reus
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daar. Onzichtbaar vanaf het strand.
En al decennia lang scheert zijn
licht over het eiland. Bedoeld om de
scheepvaart zijn weg te laten vinden. Je vindt je pad en klautert het
duin op. Het licht door die duisternis
helpt schepen op weg naar hun
thuishaven. En het helpt jou op weg
naar huis. Bovenaan zie je 'm. Het
licht. Kerst: Het feest van licht middenin de duisternis. Ook in jouw
onrustige zoektocht naar huis, naar
geborgenheid en rust, heb je uiteindelijk Licht nodig. Jezus Christus,
als een vuurtoren achter de duinen
onzichtbaar, maar Zijn Licht scheert
wel over jouw leven. Wil je het
zien?
Kerst: Het feest van hoop te midden
van teleurstelling. Even afstand
nemen van waar je mee bezig bent.
Je opnieuw oriënteren, lopend langs
het strand, de handen diep weggestoken. Vergeet niet om af en toe
even het duin op te lopen en te
kijken naar die vuurtoren, het licht
dat menig zeeman de donkere
nacht doorhielp, het licht dat menig
wandelaar de weg naar huis wees.
Kerst: Het feest van de geboorte
van een kind. God werd mens. God
bracht licht voor alle mensen. Echte rust is alleen bij de Here Jezus te
vinden. Vrede op aarde, vrede in je
hart. De vraag is: Wil je het zien?
Gezegende kerstdagen,
ds. Pieter Slager

Zondag 23 december
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. L.G. Boonstra, Slochteren
Dinsdag 25 december
1e kerstdag
10.00 uur - ds. P.A. Slager
gezamenlijke kerstmaaltijd
Woensdag 26 december
2e kerstdag
10.00 uur - musical
Zondag 30 december
09.30 uur - ds. P.A. Slager
16.30 uur - ds. T. Groenveld, Roodeschool
Maandag 31 december
oudejaarsdag
19.30 uur - leesdienst
Dinsdag 1 januari 2013
nieuwjaarsdag, koffiedrinken
10.00 uur - leesdienst
Zondag 6 januari
09.30 uur ds. A.J. Minnema
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 13 januari
11.00 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur ds. J.W. Roosenbrand,
Groningen
Zondag 20 januari
09.30 uur ds. P.A. Slager
14.30 uur ds. C.T. Basoski, Groningen
Zondag 27 januari
11.00 uur ds. A. Balk, Delfzijl
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 3 februari
09.30 uur ds. P.A. Slager
14.30 uur ds. L.G. Boonstra, Slochteren
____________________________________________
KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
Zondag 23 december
09.30 uur leesdienst
16.30 uur ds. P.D.J. Buys
Dinsdag 25 december
1e kerstdag
09.30 uur ds. P.C. de Lange
14.30 uur - kerstfeestviering
Zondag 30 december
09.30 uur - leesdienst
16.30 uur ds. E. Everts
Maandag 31 december
oudejaarsdag
19.30 uur - leesdienst
Dinsdag 1 januari
nieuwjaarsdag
10.00 uur - leesdienst

Zondag 6 januari
09.30 uur leesdienst
16.30 uur ds. W.N. Middelkoop
Zondag 13 januari
09.30 uur ds. P. Roos
14.30 uur ds. P. Roos
Opendeurdienst
Zondag 20 januari
09.30 uur ds. G. v.d. Groep
14.30 uur ds. G. v.d. Groep
Zondag 27 januari
09.30 uur ds. J. v. Dijken
14.30 uur ds. J. v. Dijken
____________________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD
Zondag 23 december
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
(k/o)
Maandag 24 december
22.00 uur ds. A.J. Minnema, Baflo
Interkerkelijke kerstnachtdienst
m.m.v. The Lord Singers o.l.v. de
heer Du Corbier en Martin Sprenger, orgel
Dinsdag 25 december
1e kerstdag
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
kerstmorgen-gezinsdienst
19.00 uur - kinderkerstfeest
Zondag 30 december
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
afsluiting oude jaar (koffie/thee in
Salem)
Zondag 6 januari
nieuwjaarsdienst
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
k/o
Zondag 13 januari
10.00 uur ds. G.A. Segger, Uithuizen k/o
Zondag 20 januari
Viering heilig avondmaal
10.00 uur ds. R.P. Oosterdijk, Haren k/o
19.00 uur Taizé viering in het koor
Zondag 27 januari
10.00 uur Kandidaat J.W. Bassie,
Groningen k/o
____________________________________________
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 23 december
19.00 uur br. T. Huisman
Organist Edzo Rozema
Woensdag 26 december
2e kerstdag
19.00 uur ds. E.B.G.W. Ockels
Organist Edzo Rozema
Zondag 13 januari
19.00 uur ds. J. den Admirant
Organist Edzo Rozema
Zondag 27 januari
19.00 uur ds. A.J. Fraanje
Organist Edzo Rozema

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.
20 december
(avonddienst vanaf 17.00 uur)
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 431716
21 december
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 431716
22 en 23 december
Tandartspraktijk Eenrum
Eenrum - T 0595 491949
24 en 25 december
G.J. Heuvink
Ulrum - T 0595 402015
26 en27 december
Tandartspraktijk F.H. Bennink
Ten Boer - T 050 3022720
28 en 29 december
Tandartspraktijk De Vlijt
Bedum - T 050 3015462
30 december
P. Brouwer
Uithuizen - T 0595 431642
31 december
C.H. de Lange
Leens - T 0595 571427
1 en 2 januari
Tandartspraktijk Bruining-Gelderblom
Winsum - T 0595 441740
3 januari
P. Brouwer

Uithuizen - T 0595 431642
5 en 6 januari
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 572818
12 en 13 januari
J.D. Buwalda
Bedum - T 050 3013994
19 en 20 januari
J.F. Perdok
Baflo - T 0595 422723
26 en 27 januari
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 431716
__________________________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T 050 - 3014260
__________________________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
T 0595-551084 / M 06-14611173
__________________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084
_____________________________________________________________________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
T 050 - 3140211
__________________________________________________
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613
__________________________________________________
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

Vrouwen van NU
Vrouwen van Nu afd. Middelstum-Kantens e.o. houdt op woensdag 23
januari haar volgende bijeenkomst. Hiervoor is dhr. A. Hoiting uit
Zuidlaren uitgenodigd die een lezing zal houden over de Buteyko
methode.
Dit is een natuurlijke geneeswijze
zonder medicijnen. Het belangrijkste onderdeel van deze methode is de ademhaling. Met de Buteyko ademhalingstechnieken
'hertraint' men in feite het ademhalingscentrum in de hersenen.
Mensen met klachten zoals b.v.
allergie, hoge bloeddruk, slaap-

stoornissen, kortademigheid en
longemfyseem hebben hier baat
bij.
Bent u geïnteresseerd geraakt in
deze lezing, kom gerust vrijblijvend langs. De lezing vindt plaats
in Vita Nova te Middelstum en de
aanvang is 20.00 uur.
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Weekendmenu

Agenda

Eetsalon
Leutje Lanteern

Rottum

t Schienvat, iedere vrijdag
van 17.00 tot 23.00 uur
en zaterdag van
17.00 - 20.00 uur geopend

Tot 6 januari 2013
Dorpskerk Rottum
10.00 - 17.00 uur
Drie zussen exposeren.
Toegang gratis

Keuze uit meerdere menu's
Soep (van de dag) 2,00
Vaste menu's v.a. 5,25
Gebakken aardappelen met
groente en vlees *, macaronischotel, bami, gevulde tortilla's, pannenkoek
Toetje (van de dag ) 1,75
* vleeskeuze: gehaktbal, kippenpoot, visfilet of karbonade
Vrijdag 4 en
zaterdag 5 januari
Stamppot boerenkool met
speklap of worst
Vrijdag 11 en
zaterdag 12 januari
Snert met roggebrood
Vrijdag 18 en
zaterdag 19 januari
Kapucijnerschotel met salade
Vrijdag 25 en
zaterdag 26 januari
Stamppot hutspot
met speklap of worst
Ook voor frites en andere
snacks uw (afhaal) adres.
Bestellen op T 551280
Wij bezorgen op vrijdag en
zaterdag tijdens de openingsuren uw bestellingen vanaf
7,50 GRATIS thuis
(anders 1,00 extra en alleen in Kantens).
Al onze producten worden uitsluitend in plantaardige oliën
gebakken.
Tevens zalen verhuur voor al
uw feesten / partijen vergaderingen
Dorpshuis

t Schienvat
Kerkstraat 7
9995 PH Kantens
T 0595 - 551280
M 06 - 20839053
schienvat@kantens.nl
www.schienvatkantens.nl
18

Vrijdag 18 januari
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop o.l.v. Gerda
Onnes
Vrijdag 25 januari
t Schienvat
Toneeluitvoering
Zaterdag 26 januari
t Schienvat
Toneeluitvoering
Woensdag 30 januari
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridge
_______________________________________

Vanaf 6 januari 2013
Dorpskerk Rottum
10.00 - 17.00 uur
Expositie Annet Eveleens
Toegang gratis
Rond kerst en oud en nieuw
Kleine huisje in kerstsfeer
________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane
_______________________________

Kantens
Donderdag 3 januari
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop o.l.v. Gerda
Onnes
t Schienvat
13.00 - 15.30 uur
Spelinstuif (CSCW)
Woensdag 9 januari
t Schienvat
V.a. 19.30 uur
Nieuwjaarsvisite N.U.T.
Donderdag 10 januari
t Schienvat
19.45 - 22.00 uur
Schrijfclub (o.l.v. Bianca Boxtart)
Maandag 14 januari
t Schienvat
V.D.K. vergadering
Dinsdag 15 januari
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Fotoclub

OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK
Donderdag
19.00 - 21.30 uur
Vrijdag en Zaterdag
19.00 - 01.30 uur
_______________________________
VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT
Maandag
19.00 - 22.30 uur
Toneelvereniging Advendo
Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
Volksdansen
Bewegen voor 55+
20.00 - 22.00 uur
Volleybal
20.00 - 22.00 uur
Tai Chi
Woensdag
13.30 - 15.00 uur
Jeugdgym (Climax)
19.30 - 20.30 uur
Body Shape
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub (één keer per twee
weken)

Tot 6 januari
Museum Willem van Haren
Minckelersstraat 11
Heerenveen
Expositie 'Verzameld atelierlicht'
Schilderwerken van John van de
Rijdt.
____________________________________________

Spelinstuif op
donderdag 3
januari 2013
CSCW/Feestcomité organiseert
een spelinstuif op donderdag 3 januari 2013 van 13.00 tot ± 15.30
uur voor alle basisschoolkinderen.
In t Schienvat kunnen jullie leuke
spelletjes doen, knutselen en we
spelen een aantal rondes bingo,
waarmee leuke prijsjes te winnen
zijn. Voor deze middag vragen we
3,00 entree en dat is dan inclusief
de spelletjes, meedoen aan alle
bingorondes, ranja en wat lekkers.
De hele middag is er begeleiding
aanwezig. We rekenen op jullie
komst, het is altijd een erg gezellige
middag!
Namens CSCW/Feestcomité,
Cindy Moorlag en Regina Mosselaar
_________________________________

Voor op uw
nieuwe kalender
Kaanster Kermis 2013
22 25 mei 2013
Kaanster kermis wenst iedereen
fijne feestdagen en een geweldig
2013!
________________________________________

Donderdag
19.30 - 22.30 uur
Damclub
Vrijdag
17.00 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
20.00 - 23.00 uur
Biljartclub
Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers

Musical

Al enige tijd zijn we druk bezig met
het instuderen van een kerstmusical. Op 2e kerstdag om 10.00 uur
gaan we die uitvoeren in de Vrijgemaakte kerk aan de Pastorieweg.
Iedereen is van harte welkom!
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Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
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FEBRUARI NUMMER
UITERSTE INLEVERDATUM
18 JANUARI 2013
Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens
Per mail
info@tlougnijs.nl
Hallo, ik ben Thom Blink en ik woon samen met Irene en onze drie dochters Anika, Ayla en Lara in het mooie
dorpje Rottum. Om heel eerlijk te zijn zeg ik liever dat ik 'Op Rottum' woon, want met een hoogte van ca. 5
meter boven NAP, ligt het dorp toch behoorlijk wat hoger dan de omliggende landerijen (ca. 0 tot 1 m + NAP).
Nu hoor ik u al denken: 'Hoe weet die kerel dat zo precies?' Nou, dat ga ik u bij deze dan even haarfijn uitleggen.
Ik werk nu al een jaar of 15 bij het
baggerbedrijf Heuvelman IBIS B.V.
uit Delfzijl. Dit bedrijf is o.a. gespecialiseerd in baggeren, kust- en
oeverwerken, waterbouwkundige
werken enz. (zie de website
www.heuvelman-ibis.nl). Als er
bijvoorbeeld een dijk gemaakt moet
worden, is het natuurlijk belangrijk
dat deze op de juiste plek komt te
liggen en natuurlijk op hoogte is.
Nou, daar zorg ik dus voor. Met
behulp van een 'Total Station' (statief met kijker erop) of met een GPS
ontvanger (TomTom met nauwkeurigheid van ca. 0,5 cm) zet ik de
lijnen uit en controleer ik of de dijk
uiteindelijk op de juiste hoogte is
afgewerkt. Uiteraard heb ik bij ons
thuis ook even gekeken op welke
hoogte ik woon en kwam op een
hoogte van 5.38 m. boven NAP
(achter in de tuin), dus voorlopig
geen natte voeten 'Op Rottum'.
Nu u dit weet, vraagt u, als scherpzinnige, maar o zo nieuwsgierige t
Lougnijs lezer, zich natuurlijk af,
'hoe controleert hij nou de diepte
van het baggerwerk, dat zit toch
allemaal onder water?' Goede
vraag! De diepte van het baggerwerk is zeer belangrijk, niet diep
genoeg betekent dat de schepen
aan de grond lopen, te diep kan als
gevolg hebben dat de oevers of
kades ondermijnd worden, met alle
gevolgen van dien. Voor het meten
op, of beter gezegd onder water,
maak ik gebruik van een peilboot.
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Deze boot zit volgepakt met computers en andere apparaten, waaronder ook een echolood. Het echolood stuurt geluidsgolven naar de
bodem (ping), waarna de golven
door de bodem worden terug gekaatst (echo) en door een ontvanger worden opgepikt. Omdat de
geluidssnelheid in het water bekend is (ca. 1500 m/s) en je de tijd
meet tussen de ping en de echo,
kun je dus uitrekenen hoe diep het
onder de boot is. Rekenvoorbeeld:
tussen ping en echo zit 0.04 seconden, 1500 X 0.04 = 60, deze nog
even delen door 2 (naar de bodem
en weer terug), dus ligt de bodem
op 30 meter onder de boot. Voor
meer info even 'echolood' intypen
op google.
Als ik een gebied in kaart heb gebracht, kan ik verschillende dingen
doen met de gegevens. Ik kan er
een dieptetekening van maken of
uitrekenen hoeveel er nog gebaggerd moet worden. De baggerschepen maken ook gebruik van de

peilgegevens, deze zet ik op hun
computers zodat ze precies kunnen zien waar ze nog wat weg
moeten baggeren.
Momenteel ben ik vaak te vinden in
Lauwersoog, we zijn daar bezig op
het wad om een zgn. spoelgat op te
vullen en tevens de voet van de dijk
te verzwaren. Verder ben ik werkzaam door heel Nederland en Duitsland. Eigenlijk overal waar water is
kunt u mij vinden.
Oh ja, bijna zou ik vergeten te vertellen wat voor naam ze aan mijn
beroep hangen. Op het land ben ik
een Landmeter, op het water een
Hydrografisch Surveyor.
Nou, ik hoop dat u een beetje een
beeld heeft kunnen krijgen van mijn
dagelijkse werkzaamheden en
misschien komen we elkaar wel
eens tegen op het water of anders
wel 'Op Rottum'.
Thom Blink

De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
________________________________________
Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
T 551924
E info@tlougnijs.nl
www.tlougnijs.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
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.
__________________________________________________

Oud papier
zaterdag
26 januari
T 06-23640616

