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

Een nacht die je je hele leven
met je mee draagt
Op 1 februari is het 60 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond in Zeeland. Onze plaatsgenoot dhr.
J.M. Kristelijn, van de Bredeweg 28 in Kantens, heeft het allemaal van zeer nabij meegemaakt. Hij is geboren
in Oosterland op Schouwen-Duiveland. Het is nu dus ook helemaal duidelijk waarom het huis van de fam.
Kristelijn 'Oosterland' heet. We laten de heer Kristelijn aan het woord.
'DE RAMP 1953'
Op zaterdagavond 31 januari was
er een feest van Oosterlands Fanfare met muziek en toneel, met na
afloop dansen. We waren met een
gezellig clubje jongelui.
Ik danste deze avond
veel met hetzelfde meisje. Familie van het meisje zei: 'Je kunt morgen
na kerktijd wel op de
koffie komen.' Maar 's
nachts werden we wakker gemaakt door buurman Zwager, de dijken
waren doorgebroken.
Wij gingen als familie
van huis en probeerden
zo naar Nieuwerkerk te
komen, waar familie op

de hoogte woonde. Moeder kon
met een auto meerijden, mijn vader
en broer gingen terug om de motor
op te halen. Mijn zus en ik gingen
verder, maar het water kwam zo

snel op dat wij onze fietsen lieten
liggen en probeerden om bij mensen in huis te komen. Maar iedereen zat al op zolder. We werden
voorzien van droge kleren. Om ons
heen zagen we de huizen
één voor één in elkaar
zakken. Het water steeg
tot op de zolder, de vrouw
des huizes lag ziek op
bed. We hebben haar met
bed en al op een kast
gezet. Door een raam in
de zijgevel ben ik op het
dak geklommen om zo te
proberen er een gat in te
krijgen. Met wat moeite
lukte dat. Zo konden wij
met ons allen op het dak
komen. Op dat moment
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zie je zoveel gebeuren. Wat me
goed is bijgebleven, is de man die
zittend in een leunstoel op een vlot
voorbij dreef. Het water steeg weer.
We zagen een dak van een boerenschuur voorbij komen en zijn daar
op gesprongen. We waren met zijn
drieën, mijn zus, iemand uit Nieuwerkerk en ikzelf. De man uit Nieuwerkerk was maar 100 meter van
zijn vrouw af, maar ze konden niet
bij elkaar komen. Het werd avond
en we dreven richting Ouwerkerk.
Het water zakte en we kwamen
vast te liggen tussen het wrakhout.
Rond om ons heen waren meer
mensen. Daar gebeurden de meest
afschuwelijke dingen, waar ik niet
over kan praten. Wat ik heel erg
vond, was het zoeklicht dat bij de
lucht langs ging en alles verlichtte.
Men leefde in de veronderstelling
dat men gezien werd. De nacht
verstreek en het werd weer ochtend. In de verte zagen wij dat de
dijk verdreven was. We hadden
inmiddels een nieuwe zoldervloer.
Deze was spiegelglad, maar we
vonden een kozijn dat we er op
legden, een tuinbank en een deur
zodat we uit de wind konden zitten.
Maar het onheil naderde, we gingen met de stroom mee, richting
gat van Ouwerkerk zoals later
bleek. We kwamen in een draaikolk en met zijn drieën hebben wij
op één kant geroeid. We kwamen
eruit en dreven met grote snelheid
richting binnenkant dijk bij het haventje Vianen. Hier stond nog een
huisje. Naar ik me vaag herinner
waren we op het laatst met 17
mensen. Het eten wat er was, werd
zuinig verdeeld, bonen uit de weck,
we kregen allemaal 5 à 6 stuks. Er
waren ook aardbeien, ik heb ze
nooit zo lekker gehad als op dat
moment.
De verhalen uit die dagen vergeet
je nooit meer. Vreemde mensen
deden hun verhaal. Een ouderpaar
dat hun kindje in de golven los
moest laten. En een vader en een
zoon op een vlot vertelden: 'Het ging
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zo mooi, maar net voor de landing
aan de dijk verdween moeder in de
golven. Mijn vrouw heeft het aan
voelen komen', zei de man. 'Als één
van beiden er niet meer zou zijn,
zouden wij elkaars ring dragen.' Na
de nacht liep ik met de zoon bij de
dijk langs en we vonden zijn moeder. Ik dacht aan het verhaal van
zijn vader.
We zijn gered door een visser uit
Yerseke. Bij terugvaart kwamen
we vast te zitten op een strekdam,
dus moesten we een tij over zitten.
In Yerseke werden we opgevangen
door het Rode Kruis en kregen we
kleren en eten. We mochten vrij
reizen en gingen naar Den Haag,
waar mijn vader en broer al bij een
oom waren. Mijn moeder was na
een week nog niet weer bij ons. Een
helderziende raadde ons aan om
contact op te nemen met het Rode
Kruis in Amersfoort en ja hoor …
daar was ze. Zo was ons gezin weer
compleet.
Er was gelegenheid om je te melden voor werk aan de dijken. Dat
heb ik gedaan en ik ging weer terug
met een boot vanaf Dordrecht naar
Zierikzee. Na wat omzwervingen
kwam ik terug op Bruinisse. Ik begon als gids op een amfibievaartuig. 's Morgens op tijd richting

Oosterland en in tussentijd sleepten we kadavers richting Bruinisse. Na verloop van tijd kwam ik bij
de Machineploeg. Bij laag water
laden, bij hoog water varen richting
Bruinisse en weer lossen. In het
begin overnachtten we in een mosselloods op de dijk. Hierna dijk
dichtmaken tussen Oosterland en
Nieuwerkerk. Zandzakken vullen
bij hoog water, stenen lossen tegen
de dijk. Dit werk stond onder leiding
van mensen van de Grontmij. In de

loop van het seizoen moest ik me
melden voor militaire dienst. Mijn
ouders waren inmiddels naar
Schoondijke geëvacueerd. In 1954
vertrokken wij naar Groningen, naar
de boerderij aan de Oosterweg. Het
was een lange, maar o zo bange
nacht, een nacht die je je hele leven
met je mee draagt.
De redactie van t Lougnijs bedankt
de heer Kristelijn voor zijn indrukwekkende verhaal.

1. We chatte ff met...
Lydia Scholtens.
2. Wat is je favoriete muziek?
Ik vind eigenlijk bijna alles wel
leuk, behalve klassiek en sommige soorten rap.
3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden en
waarom?
Kitesurfen lijkt me wel een vette
sport (ik heb het nog nooit gedaan,
maar om er wereldkampioen in te
zijn lijkt me wel wat).
4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds) tegenkomen?
In Middelstum, Kantens of de stad.
5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Tot nu toe nog Frankrijk.
6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je 's nachts wakker maken?
Een broodje kroket.
7. Op welke site ben je vaak te
vinden?
Facebook, Twitter en Hotmail.
8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
er uit?
Mijn studie afronden en dan aan het

werk. Hopelijk later een mooi huisje krijgen.
9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Ik zit op voetbal bij KRC Kantens.
10. Wat zou jij in het dorp waar je
woont, willen veranderen en waarom?
Meer winkels. Er is hier bijna niks
te doen.
11. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Myrte Vangeerestein.

Bedankt
Graag willen we iedereen die op 29-12-2012
onze 40-jarige trouwdag
onvergetelijk heeft gemaakt, langs deze weg
bedanken.
Hartelijke dank,
Onno en Rita Pool
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…. Antje van Dijk
Sinds een aantal jaren vinden we ook de advertentie van Antje van Dijk
in t Lougnijs. Nu binnenkort de belastingaangiften weer ingediend
moeten worden, leek het mij interessant meer te weten te komen over
Antje en haar werkzaamheden.
Wie is Antje van Dijk?
Ik ben geboren in Marum, ik ben
getrouwd met Kaanster Jan Marten
van Dijk en ik heb drie kinderen en
een pleegkind. Mijn hobby's zijn:
luisteren naar klassieke muziek
(soms tot ergernis van mijn puberdochters) en veel lezen.
In t Lougnijs adverteer je met A.
van Dijk, voor uw belastingen en
administratie. Waaruit bestaan je
werkzaamheden precies?
Mijn werkzaamheden bestaan in
eerste instantie uit het opstellen en
indienen van aangiften inkomstenbelasting, aanvragen en/of wijzigen van Toeslagen en indienen
aangiften omzetbelasting. Daarnaast geef ik fiscale adviezen aan
particulieren en ZZP-ers (Zelfstandige Zonder Personeel). Bij ZZPers gaat het dan met name om
advieswerk en begeleiding bij het
opstarten, zoals inschrijving bij
Kamer van Koophandel, schrijven
van een ondernemingsplan en incidenteel begeleiden bij financieringen. Sinds kort houd ik me ook
bezig met het voeren van administraties, vooral bij ZZP-ers. Indien
nodig kan ik ook voor hen factureren, maar dat komt tot nu toe nog
niet zo vaak voor.
Oja, daarnaast schrijf ik regelmatig 'lastige brieven' in opdracht van
particulieren, bijvoorbeeld correspondentie met gemeente, verzekeringen enzovoorts, waar zij niet
mee uit de voeten kunnen.
Op welke manier ben je tot dit
beroep/vak gekomen?
Mijn middelbare school was de
meao (middelbaar economisch en
administratief onderwijs). Vanaf
2004 ben ik een tijd werkzaam
geweest bij de Belastingtelefoon,
afdeling Toeslagen. Mijn interesse
in belastingen werd toen gewekt.
Daarnaast had ik toen al plannen
om ooit wat voor mezelf te gaan
beginnen. In 2007, eigenlijk door
privéomstandigheden, ben ik ge4

stopt bij de Belastingtelefoon, maar
heb vanaf dat moment het roer ook
omgegooid en bén dus voor mezelf
begonnen. In eerste instantie dus
met het opstellen en indienen van
belastingaangiften. Deze werkzaamheden en het aantal klanten
zijn vanaf dat jaar uitgebreid. Ondertussen heb ik een hbo-opleiding
Belastingconsulent afgerond en het
Praktijk Diploma Boekhouden gehaald.
Hoeveel tijd besteed je aan het
'belasting- en administratiewerk'?
Door het jaar heen, gemiddeld één
dag per week. In het voorjaar betekent dat wel vijf dagen en avonden
in de week. Na 1 april (uiterste
inleverdatum bij Belastingdienst)
neem ik een maand vrijaf. Vanaf 1
mei ga ik weer verder. In de zomer
en het najaar hou ik me naast het
indienen van aangiften waarvoor ik
uitstel heb aangevraagd, ook bezig
met het wijzigen van voorlopige
aanslagen en Toeslagen. Het is in
die perioden bij vlagen druk en
rustig.
Zijn je werkzaamheden goed te
combineren met huishouden en
gezin?
Ja hoor, met één dag in de week lukt
dat best. Mijn wens is om de werkzaamheden geleidelijk uit te bouwen, zodat, als de kinderen groter
zijn, ik meer tijd eraan kan besteden. Een groot voordeel van mijn
werkzaamheden is dat het vanuit
huis plaatsvindt en ik mijn eigen
planning kan maken. Dit is trouwens tevens ook een valkuil, als je
niet gedisciplineerd bent, hoor!!
Waaruit bestaat je klantenkring en
hoe kom je aan nieuwe klanten?
Het grote deel van mijn klantenkring bestaat uit particulieren en
ZZP-ers uit heel Noord-Groningen.
In het voorjaar adverteer ik in de
Ommelander Courant (en maandelijks in t Lougnijs natuurlijk), maar
de meeste nieuwe klanten krijg ik

toch door mond-tot-mondreclame.
Vooral de ZZP-ers komen bijna altijd via een bekende bij mij terecht.
Wat vind je mooi, wat spreekt je
aan, aan dit vak?
Dat ik echt probleemoplossend
bezig kan zijn voor anderen. Daarnaast kom ik veel verschillende
(soorten) mensen tegen, van hoogleraar tot timmerman. Ook het vak
belastingrecht heb ik altijd 'super'
gevonden. En, de zelfstandigheid,
het eigen baas-zijn, spreekt me erg
aan.
Het afgelopen jaar was erg roerig
wat de politiek betreft en daarmee
ook de (fiscale) regelgeving. Hoe
ga je hier mee om, zie je het als een
nieuw probleem of als een uitdaging?
Nee hoor, elk probleem is een uitdaging!! Ik ben politiek erg geïnteresseerd en het afgelopen jaar heb ik het (politieke) nieuws dan ook op
de voet gevolgd. Ik houd
mezelf op de hoogte
d.m.v. een fiscaal vakblad waarop ik geabonneerd ben en op internet
is ook veel te vinden.
Wat houd je altijd voor
ogen bij je werkzaamheden: wat is je doel, je
visie?
Voorop staat bij mij het
belang van de klant. Ik
wil eruit halen wat erin
zit. Daarnaast streef ik
naar duidelijkheid en
helderheid richting de
klant, zodat zij niet voor
verrassingen komen te
staan. Ik leg dus veel uit,
want communicatie is zo
belangrijk! Daarnaast ben ik goed
bereikbaar voor mijn klanten. Ze
kunnen me zes dagen in de week,
24 uur per dag bellen met vragen. Ik
adviseer hen, maar uiteindelijk is
de klant wel eindverantwoordelijk.
Ook dat communiceer ik duidelijk
met hen.
Dit interview mag ook een beetje
als reclame gebruikt worden.
Waarmee zou je potentiële klanten
willen overhalen om bij jou klant te
worden. Ofwel, wat zijn jouw kwaliteiten?
Duidelijkheid en communicatie zijn
voor mij het belangrijkst. Ik kan ook
gunstige tarieven hanteren, want ik
heb geen duur kantoor. En meestal
kom ik de gegevens ophalen bij de
mensen thuis. Dan weet ik zeker
dat ik alle informatie heb. Voor
mensen die niet zeker weten of ze

geld terugkrijgen of niet, kan ik een
proefaangifte maken. Als ze inderdaad niets terugkrijgen, is deze
aangifte gratis.
Binnenkort zullen de belastingaanslagen weer ingediend moeten
worden. Hiervoor kunnen ze natuurlijk bij jou terecht. Heb je nog
een waardevolle tip?
Eigenlijk zou ik iedereen, die denkt
dat er geen aangifte gedaan hoeft te
worden, willen adviseren om dat
toch eens via een proefaangifte uit
te laten rekenen. Ik kom zo vaak
tegen dat bij mensen die bijvoorbeeld veel giften hebben, hoge ziektekosten maken, alimentatie betalen of deelnemen in de onderhoudskosten van kinderen, er toch een
teruggave inzit. Ook kun je laten
uitrekenen of je voor bepaalde Toeslagen (Zorgtoeslag, Huurtoeslag)
in aanmerking komt.

Tot slot de vraag, hoe ziet jouw
toekomst er over bijvoorbeeld 10
jaar uit?
Dan werk ik 24 uur per week. Nog
steeds vanuit huis, nog steeds kom
ik bij de mensen langs, dus wat dat
betreft precies hetzelfde. Ik doe
over 10 jaar nog steeds het werk
wat ik graag doe!!
Dat is kort en krachtig, duidelijk en
helder. Precies zoals Antje het ook
graag ziet. Doen wat je graag doet,
zo zou het eigenlijk altijd moeten
zijn. En Antje heeft dat voor zichzelf
waargemaakt.
Langs deze weg wil ik haar bedanken voor dit interview en laat nu de
blauwe enveloppen maar weer
komen!!
Alette de Vries-Rennen
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Mij is gevraagd om een stukje te schrijven voor t Lougnijs over mijn vak.
Ik heb indertijd de mbo-v gevolgd in Groningen. Daar ben ik opgeleid tot
verpleegkundige. De keus was voor mij eigenlijk niet moeilijk, mijn
moeder was verpleegkundige en dat wilde ik ook.
Na mijn diplomering heb ik een paar jaar op de 'chronische beademing'
gewerkt in Zuidhorn. Vandaar uit heb ik, in wat nu het Martiniziekenhuis
is, gewerkt op een afdeling voor interne geneeskunde. Toen onze oudste
zoon geboren werd in 1993 ben ik gestopt met het werk in het ziekenhuis.
We hebben drie zonen en één dochter.
Tijdens de uren die ik in het Hippolytushoes in Middelstum zat te
wachten, terwijl onze dochter bij de
logopediste was, kreeg ik de kriebels om meer te doen in dat huis.
Wie niet waagt, wie niet wint en ik
solliciteerde n.a.v. een advertentie
waar oproepkrachten werden gevraagd. Spoedig had ik daar mijn
draai gevonden. Na ongeveer zes
jaar ben ik een paar keer gevraagd
om in te vallen bij (zoals het toen
nog genoemd werd) Thuiszorg Fivelland. Dit is van dezelfde organisatie als waar het Hippolytushoes
onder valt. Dit is inmiddels 'Zonnehuisgroep Noord'. Al met al werk ik
sinds 1 september 2012 bij 'Zonnehuis Thuis' en hoor bij het team van
Middelstum. Weer zorg verlenen,
nu bij cliënten aan huis, in hun eigen
woonsituatie. Ondersteunen bij wat
zelf niet (meer)lukt.
Wat ik zoal doe: hulp geven bij
bijvoorbeeld medicatie, oogdruppels, zwachtelen, steunkousen aanof uit trekken, helpen of begeleiden
bij het wassen, douchen en/of aankleden, gesprekjes waarin je probeert in te schatten of alles wel gaat
zoals de cliënt het wenst of wat
wenselijk is. Begeleiden bij het
naar bed gaan en als het nodig is
wondzorg. Contact met familie of
anderen die rondom de cliënt staan
en eventueel contact met andere
instanties zoals een huisarts. Het
doel is dat de cliënten thuis kunnen
blijven, in hun eigen woonomgeving.
's Morgens beginnen we met vier
collega's. Ieder heeft een 'route'
waarop de cliënten staan waar je
naar toe gaat. Er staat op de 'route'
wat er ongeveer gedaan moet worden, hoeveel tijd er voor de zorg is
of een vaste afspraak, zoals voor
een bepaalde tijd. De cliënten wonen niet alleen in Middelstum, we
komen bijvoorbeeld ook in Kantens
en omgeving. Er is een dienstauto
en verder kunnen we gebruik maken van een dienstfiets. Uitgangspunt is dat zo veel mogelijk dezelfde hulpverleners bij de cliënt komen. Er is altijd één verzorgende of
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verpleegkundige die contactpersoon is. De zorg stemmen we zo
veel mogelijk op de wensen van de
cliënt af. Bij de een komen we als
dat nodig is bijvoorbeeld vier keer
op een dag terwijl we bij een ander
maar één keer per week komen.
Heel variabel!
Een en ander wordt ook gerapporteerd, zodat de collega's kunnen
lezen wat er speelt of wat belangrijk
is en er is natuurlijk ook nog wel
administratief werk. Met elkaar
proberen we het onze cliënten zo
veel mogelijk naar de zin te maken
en zo verantwoorde zorg te bieden.
De kernwaarden die voor ons centraal staan zijn: vertrouwd dichtbij,
gewoontegetrouw, deskundig en
verantwoordelijk en samenwerkingsgericht.
Ik vind het erg mooi werk waar ik
veel plezier aan heb en wat mij
weer energie geeft!
Dia Bijsterveld

CinéStiel presenteert:
CinéStiel is een klein clubje van filmliefhebbers. Niet regelmatig, maar
wel af en toe draaien we een film. Onze keuzes beperken ons tot films,
die ooit filmgeschiedenis schreven. Onze locatie is het Dorpshuis te
Stitswerd. De afgelopen periode hebben we films van Jacques Tati laten
zien. De eerst volgende twee keren is Charles Chaplin aan de beurt. We
beginnen met Modern Times (1936)
De lopende band doet zijn intrede in
de fabrieken. Onze zwerver is werkzaam aan zo'n lopende band. Dat
gaat niet goed. Dolgedraaid vlucht
hij de straat op, komt in een demonstratie terecht en vervolgens in de
gevangenis. Via allerlei omwegen
belandt hij uiteindelijk in een restaurant. Maar of dat goed gaat?
De film is een aanklacht tegen de
afstomping van de arbeiders en het
verlies aan individualiteit.
Een geniaal door Chaplin geregisseerde en gespeelde film,
met door hem gecomponeerde muziek. Deze
film leent zich uitstekend om meerdere
malen gezien te worden. Filmkeuring: a.l.

Zaterdagavond 2 februari
CinéStiel
Dorpshuis Stitswerd
Stiel 6 Stitswerd
Aanvang 20.00 uur
Toegang 2,(inclusief 1 consumptie)
Houd de volgende data vrij:
23 maart: The Great Dictator, Charles Chaplin (1940)
21 september: Kaos, gebr. Taviani
(1984) met Italiaans eten!
16 november: All Quiet on the
Western Front, Lewis Milestone
(1930). Nader bericht volgt.
Informatie:
dedaeric@hotmail.com
of tel. 0595 551766

Kunst of Kitsch
We laten u alvast weten dat wij in april een
avond organiseren met dhr. Boerma van Boerma's
Antiekhoeve uit Uithuizen. U kunt die avond
voorwerpen meenemen waarvan u graag iets
meer wilt weten of waarvan u nieuwsgierig bent
naar de prijs. We proberen er een gezellige
avond van te maken in de grote zaal van t Schienvat.
Later hoort u meer van ons over de juiste datum.
De Vrouwenraad
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Leutje Kloas en
Grode Kloas (10)

Kantens Frattocchie
Denkend aan Kantens, zie ik het schoolplein van de Openbare School en
de speeltuin achter Salem, het straatje naar de winkel van Tiemens, waar
ik niet doorheen durfde vanwege de grote honden en de kwajongens, en
de Kooistraat waar de meeste klasgenootjes woonden. Ik zie onze
werkjes voor 'Floralia', de kikkerdril in de sloot richting Stitswerd, een
boeket duizendschoon dat we kregen aan het einde van de Avondvierdaagse en de witte boterhammen met pindakaas en suiker die sommige
kinderen mee naar school kregen. Ik proef de zoetzure kwast van de
ijsbaan en ruik de gehaktballen
van Okke Ruiter in t Schienvat,
een geur die zich steevast vermengde met de zweetwalmen
na onze gymnastieklessen.
Maar ik denk vooral aan ons
huis, de pastorie aan de Kerkhofsweg, die sinds ons vertrek
in 1981 door mijn familie 'het
Oude Huis' genoemd wordt. Dat
was een bijzondere plek om op
te groeien: een schitterend huis
met oude plavuizen, hoge ramen, bedsteden, wandschilderingen, gangen waarin je kon
rolschaatsen en overal stukjes
pijpenkop in de aarde van de
moestuin.
Midden in de zomervakantie ging ik eens fietsen met mijn zus Iris en haar
vriendin Adèle. Ik was zeven en zij waren negen. We fietsten naar
Onderdendam en waren nog niet moe. We fietsten naar Bedum en waren
nog niet moe. Toen fietsten we maar door naar Groningen. Bij aankomst
bij onze tante brak de vouwfiets van mijn zus in tweeën, zo'n lange tocht
was het geworden.
Groningen lag in die jaren als grote stad ver weg aan de horizon. Het was
er erg lawaaiig. Vooral die ene keer dat we naar de kermis gingen, was
ik bang voor de mensenmassa's.
Nu, 35 jaar later, woon ik in Rome, een stad die bijna 20 keer groter is en
zeker 20 keer zo lawaaiig. Ik woon er inmiddels 10 jaar.
In Groningen heb ik Arabisch gestudeerd en na langdurige verblijven in
Egypte en Engeland, ben ik weer teruggekomen naar Groningen om daar
te promoveren en Arabisch te doceren.
Ik werk nu nog steeds op dit gebied: ik doceer geschiedenis van het
Midden-Oosten aan een kleine privé-universiteit in hartje Rome.
Sinds 2007 woon ik niet meer in de stad Rome, maar in Frattocchie, 23
km erbuiten, met mijn man Peter en onze twee kleine dochtertjes, Iola en
Rosa. Wat vroeger een hele afstand was, 23 km, KantensGroningen, is
nu slechts 20 minuten met de trein.
Ik kijk uit op olijfbomen en wijngaarden, maar het voelt desalniettemin
alsof ik aan de rand van de stad woon, omdat de buitenwijken van Rome
zich bijna tot hier uitstrekken. Toch voelt het hier in mijn dorp Frattocchie
ook wel wat provinciaal, als mijn buren de juiste woorden zouden kunnen
vinden, zouden ze tegen deze vreemde-eend-in-de-bijt ook zeggen: dou
even normoal man, eeeeh!
Barbara Roggema
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Omtoalen van Deense sprookjesschriever Hans Christian Andersen
'Och, och,' stìnde Leutje Kloas doar
binnen ien zak. Hai draaide en keerde zok, mor kreeg t nait veurmekoar om taauw lös te kriegen. Op
dat tiedstip kwam der n scheper
laangs mit spierwit hoar en n laange stok ien zien haand. Hai dreef n
haile kudde ozzen en koubaisten
veur hom oet, dij tegen zak aanlaipen, van dij gevolgen dat zak omvil.
'Ach, ach', jaauwsterde Leutje
Kloas, 'k bin nog zo jong, en mot nou
aal noar de hemel.'
'En ik, olle scheper', zee de scheper, ik bin aal zo old en kin der mor
nait ien kommen.'
'Dou zak din open', raip Leutje Kloas,
'en kroep der veur mie ien de ploats
ien, din gaaist doe lebendeg noar
hemel tou.'
'Dat wil ik wat groag', was ol scheper zien beschaaid en dee zak open
veur Leutje Kloas, dij der op slag oet
sprong.
'Wilstoe op mien vij pazzen?' vroug
olle man en kroop ien zak dij Leutje
Kloas toubond, woarnoa hai op pad
ging mit ale koubaisten en ozzen.
Kört doarnoa kwam Grode Kloas

oet kerk en slingerde de zak weer
op zien rug. Hai vond wel dat dij
nuver lichter worden was, din ol
scheper was haalf zo swoar nait as
Leutje Kloas.'Wat is dij licht worren', dochde hai,'komt wis omreden ik n psaalm heurd heb.'
Hai ging noar de rivier en kwakte
zak mit ol scheper ien t daipe wotter. 'Zo Leutje Kloas, nou kinst mie
nait meer veur de gek holden.' Toun
ging e noar hoes tou, mor op n
kruuspunt van wegen kwam e Leutje Kloas, mit aal zien vij tegen.
Loater meer.
Aldert B.Ritzema
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.

Stichting Project Oekraïne 2013
Voor de vierde maal gaat Stichting Project Oekraïne zomerprojecten
organiseren. We zijn enorm dankbaar dat dit mogelijk is! Er is vraag om
hulp. Er zijn ook dit jaar weer enthousiaste mensen die mee willen.
Dit jaar gaan we projecten in Oekraïne en Roemenië uitvoeren. We
gaan dit doen in week 30, 31 en 32.
We gaan onder andere een bouwproject in een dokterspost uitvoeren. Maar ook kinderwerk is een
onderdeel van de zomerprojecten,
bijvoorbeeld een kinderbijbelweek.
Van de mensen die mee willen
doen met de projecten vragen we
het volgende:
Een christelijke levensovertuiging
Minimum leeftijd van 18 jaar
Inzet om d.m.v. acties geld in te
zamelen
De vergaderingen van Stichting
Project Oekraïne te bezoeken
Zich in te zetten voor de organisatie van de projecten
Het inleggen van een eigen bijdrage

Op 26 januari en op 23 februari
houden we een open vergadering,
waar mensen die belangstelling
hebben van harte welkom zijn.
Dit is in de GKV, Pastorieweg 21a
te Kantens. Aanvang 20.00 uur.
Voor meer informatie kijk op:
www.projectoekraine.nl
_________________________________________________

Te Koop:
Een zwarte cap, deze is verstelbaar, 15,-. Een paar rijlaarzen,
maat 38. Deze zijn gevoerd, met rits
aan de achterkant, 5,00.
Renate Bijsterveld
T 551636
E j.l.bijsterveld@comveeweb.nl

Voorrang
'Saint Paul's Bay?' vroeg de chauffeur toen wij uit de aankomsthal stapten
van het vliegveld van Malta. Wij knikten. We liepen achter hem aan. Onze
ogen zochten een bus. Maar we bleken met een taxi vervoerd te worden.
We waren de enigen met die bestemming. De tassen achterin en daar
gingen we. De chauffeur bleek een 'sportieve' rijder. Met een noodsnelheid doken wij een rotonde in, met de klok mee (ze rijden daar links), om
er aan de andere kant weer uit te vliegen. Auto's werden links en rechts
ingehaald. Op kruispunten werd nauwelijks snelheid geminderd. Ondertussen praatte hij opgewekt over van alles. Hoewel hij onberispelijk
Engels sprak had ik geen tijd het te volgen. Ik voelde me genoodzaakt goed
op de weg te letten. Ik realiseerde me geen enkele invloed op het verloop
van onze rit te hebben. Wonder boven wonder kwamen we onbeschadigd
op het adres aan, dat op onze vakantiebescheiden stond.
De volgende dag huurden we een auto. Het bleek een kleine jeep te zijn.
Stuur aan de verkeerde kant en links schakelen. Rustig aan beginnen.
Jaren daarvoor had ik een keer in Engeland gereden, maar die praktijk was
weggezakt.
Tot onze verrassing bleken er meer taxichauffeurs te zijn van het kaliber
'sportief'. En niet alleen taxichauffeurs, ook vrachtwagenchauffeurs,
buschauffeurs en chauffeurs van gewone auto's. Kortom, ze hadden
allemaal dezelfde rijstijl. Met veel remmen, kijken en schrikken zijn we
de dag doorgekomen.
Terug in Saint Paul's aten we in een restaurantje. De bediening was
behulpzaam met het vermelden en beschrijven van toeristische trekpleisters. Ik kon niet nalaten te vragen naar de voorrangsregels op het
eiland. Er viel een stilte. De ober haalde z'n schouders op en vertrok. Zo'n
onbenullige vraag had hij niet eerder gehoord.
Al praktiserend in onze jeep kwam ik erachter waarom onze ober zo
reageerde. Je had voorrang als je doordrukte, oftewel het recht van de
sterkste. Na twee dagen Malta had ik overal voorrang, of de andere
chauffeurs nu van links of van rechts kwamen, of ze op een voorrangsweg
(want ze bestonden wel) reden of niet. Het beste systeem van de wereld.
Ik moest aan deze ervaringen van inmiddels jaren geleden denken toen
een vrachtwagenchauffeur bij een wegversmalling doordrukte, terwijl ik
voorrang had. Geen haar op mijn hoofd die er aan dacht om mijn voorrang
op te eisen. Om me niet iedere keer te ergeren in het verkeer, maar me
gewoon bij het onvermijdelijke neer te leggen, wil ik me graag inzetten
om onze voorrangsregels op z'n Maltees aan te passen: het recht van de
sterkste! Veel eenvoudiger en alle verkeersregels en verkeersborden
kunnen de prullenmand in.
De hoofdlijnen:
Van al het vervoer bij ons is de trein het sterkste: die heeft te allen tijde
voorrang. In sommige steden op de voet gevolgd door trams. Tot zover
is alles redelijk normaal zou je zeggen. Volgende in de rij zijn de
vrachtwagens, die onderling weer een hiërarchie hebben: tankwagens,
opleggers, kleine vrachtwagens, enzovoort. In onze streken komen dan
de trekkers. Een botsing met een trekker is niet aan te raden. We komen
bij de personenauto's. De zogenaamde PC-Hoofttrekker (officieel SUV)
gaat voor op de gewone auto, zoals u en ik. Hebben wij dan geen enkel
recht? Jawel, denk eens aan de brommers. Zij, op hun beurt, kunnen de
fietsers het leven zuur maken, die dan weer de voetgangers attaqueren.
Ook de voetgangers kunnen zich van elkaar onderscheiden. Groepen
gaan voor. Denk eens aan dronken jongelui in de binnenstad. Kinderen
en bejaarden, helaas: zij staan onderaan.
Komen gelijken elkaar tegen? Probeer zo snel mogelijk de ander te
intimideren. Bij al deze nieuwe regels geldt, dat
je steeds van te voren moet inschatten hoe een
eventuele botsing voor jezelf zou kunnen aflopen. Negatief: voorrang verlenen. Positief:
voorrang nemen.
Mocht iemand nog twijfelen aan deze nieuwe
aanpak: boek een reisje Malta, huur een auto
en ervaar na enig oefenen dat anarchie nog zo
gek niet is.
Een sterk en veilig jaar.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
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drijfje, maar een vetpot werd het
nooit. Veelal waren ze genoodzaakt
om elders werk te zoeken, bijvoorbeeld in de bouw of in de fabriek in
een nabijgelegen dorp.

DEEL 4
Op vrije zondagen kon je de ticheljongens overal in de omtrek aantreffen
op kermissen en feesten. Ze zochten vertier en ontspanning na de lange,
vermoeiende dagen op het veld. De dorpelingen zagen de ruige mannen
liever gaan dan komen, want dikwijls ontaardde een feestelijk begonnen
dag in ruzie, met alle narigheid tot gevolg. Vaak leidde het benaderen van
meisjes tot confrontaties met de jongens van het dorp. Dezen hanteerden namelijk de oude dorpswetten: in hun kippenhok was geen plaats
voor andere hanen. Beneveld door de drank konden de heethoofden
elkaar soms lelijk toetakelen.
Wilmien en Cornelia Pieterman
hoorden niet tot de beschermde
dorpsmeisjes, omdat ze ver buiten
het loug woonden. Toen zij op de
Rottumer julikermis in 1912 door
enkele ticheljongens van Delthuizen werden uitgenodigd om mee te
gaan, werd dat door niemand belet.
De jongens waren voor het eerst op
een Groninger dorpskermis. Ze
waren groot geworden in het veen
bij het Drentse Roden en keken hun
ogen uit naar de vele kermisattracties in dit kleine dorp. Luchtschommels, zweefmolens, carrousels en
tientallen kramen en kraampjes
maakten hun bezoek tot een ongekende belevenis. Er stond zowaar
een echte circus op de Blink. Paarden, twee echte leeuwen en zelfs
een olifant draaiden en sprongen
rondjes in de piste. De domme
August nodigde bezoekers uit om
op de rug van zijn olifant te klimmen. Een paar ticheljongens namen de uitnodiging aan. Wie drie
keer op het grote beest rond zou
rijden kon f.25 - beuren. Boegeroep
en lachsalvo`s waren hun deel als
de koene rijders steeds voortijdig
in het zaagsel duikelden.
Wilmien Pieterman denkt graag
terug aan het plezier op die kermisdag en aan de gelukzalige gevoelens die toen opbloeiden tussen
haar en die stoere jongeman met
zijn grappig accent: Anno van Roden. In de poffertjeskraam vertelde
hij haar dat hij slechts één zomer
op Delthuizen kon werken, want
begin 1913 moest hij in militaire
dienst. Hij was zo ongelukkig geweest om bij de loting in zijn gemeente het nummer 2 te trekken.
Lotelingen met de laagste nummers werden als eersten aange12

wezen om ingelijfd te worden als
soldaat. Voor het verliefde paar
betekende dat, dat er nog maar
weinig momenten zouden komen
om elkaar te ontmoeten. Anno bleef
nog twee maand op Delthuizen.
Alle vrije zondagen troffen ze elkaar
in het kroegje, maakten wandelingen langs de Delthe of vonden elkaar in het geurende gras. Hand in
hand bezochten ze kermissen in de
buurt en feestten mee in uitgelaten
dorpse vrolijkheid. Een zomer vol
zonneschijn legde in hun harten
een toekomstbeeld van blijheid en
geluk. De maanden vlogen als een
schicht voorbij.
Anno kwam nog twee keer in de
herfst naar het noorden. Hun samenzijn duurde de eerste keer
slechts enkele uren omdat hij nog
dezelfde dag per voet, per stoomtrein en met de omnibus terug moest.
In januari 1913 werd hij als miliciensoldaat bij het 1ste Regiment
Infanterie ingekwartierd in de
Emma-kazerne in Assen. Vanaf dat
moment waren brieven en kaarten
nog de enige contactkanalen.
De kop van Drenthe, vooral het
noordwestelijke deel, is eeuwenlang een leeg landschap geweest.
Moerassen, heidevelden en onvruchtbare zandgronden nodigden
niet uit tot bewoning. Er zwierf wat
onduidelijk volk: bezembinders,
kruidenzoekers en stropers. Een
goed bestaan was er niet te vinden.
Pas toen het gebied door rijke exploitanten geschikt werd gezien om
te vervenen, stroomde er meer volk
naar deze Drentse velden. Na de
vervening vestigden zich mensen
op het afgegraven veen. Sommigen begonnen er een boerenbe-

Hendrik van Roden was een van de
mensen die aan de Poolswijk in het
ontgonnen veengebied een onderkomen bouwde. Als turf- en kanalengraver leidde hij een hard en
zwaar leven, maar van het weinige
dat hij verdiende had hij iets achteruit kunnen leggen. Dat kwam van
pas toen hij in 1891 trouwde en met
zijn Pietertje en naar het Rodense
veld trok. Aanvankelijk woonden
ze in een schamele hut van hout en
plaggen. De arme grond werd bewerkt en soms verrijkt met mest. Er
kwam een schaap en wat geiten en
na jaren van armoe en hard werken
kreeg het gezinnetje het ruimer. De
plaggenhut maakte plaats voor een
stenen woning en er naast verscheen zowaar een schuurtje voor
het vee.
Het pionierspaar kende vijf keer
het geluk van nieuw leven, maar
elke boreling werd steeds ontvangen met ingehouden vreugde, want

kindersterfte was in hun contreien
een alom gevreesd fenomeen. Ook
Hendrik en Pietertje maakten vier
keer de zware gang naar het kerkhof. Anno, hun eerstgeboren zoon in
1893 bereikte wel de volwassen
leeftijd. Slechte hygiënische omstandigheden, eenzijdige voeding
en ontoereikende medische zorg
eisten steeds hun tol. Verdriet en
bekommernis waren vaste gasten
in de gezinnen van deze zwoegers,
net als ziekte en dood. De kleine
Anno heeft een verdrietige jeugd
gehad. Vier keer moest hij meemaken dat een broertje of een zusje in
een houten kistje hun huis verliet.
Ze werden slechts twee, vier en
acht jaar….
Na zijn schooljaren, vaak onderbroken door werkzaamheden op
zijn vaders veld, werd Anno boerenknecht. Ook werkte hij enkele
zomers in het veen. Toen bekend
werd dat er in Groningen kleigravers gezocht werden, die goed betaald werden, trok hij in april 1912
met enkele streekgenoten naar
Delthuizen. Een avontuur met grote
gevolgen.

Beheerderswisseling gebouw Salem
Met ingang van dit nieuwe jaar is het beheer van gebouw Salem
overgegaan naar dhr. en mw. Miske-Hofman, Langestraat 13 te Kantens,
T 552137, m.miske@hetnet.nl
We danken het vorige beheerdersechtpaar Dijk-Bolt voor hun jarenlange,
plezierige inzet.
Kerkrentmeesters Protestantse gemeente,
Kantens-Stitswerd

Noteer alvast in uw agenda

KAANSTER KERMIS
van 22 t/m 25 mei 2013

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT KANTENS
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 - leesdienst
Zondag 10 februari
09.30 uur - ds. R. IJbema, Groningen
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 17 februari
09.30 uur - leesdienst
14.30 uur - leesdienst
Zondag 24 februari
09.30 uur - ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 3 maart
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. G. Timmermans,
Groningen
____________________________________________
KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
Zondag 27 januari
09.30 uur ds. J. v. Dijken
14.30 uur ds. J. v. Dijken
Zondag 3 februari
09.30 uur leesdienst
14.30 uur - ds. J.P. Boiten
Zondag 10 februari
09.30 uur ds. E. Everts
14.30 uur ds. E. Everts
Zondag 17 februari
09.30 uur leesdienst
14.30 uur ds. M. Bergsma
Zondag 24 februari
09.30 uur ds. J. Sijtsma
14.30 uur ds. J. Sijtsma
____________________________________________

DORPSKERK ROTTUM
Zondag 27 januari
19.00 uur ds. A.J. Fraanje
Zondag 10 februari
19.00 uur ds. H. Poot
Zondag 24 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.
26 en27 januari
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 43 17 16
2 en 3 februari
J.F. Perdok
Baflo - T 0595 42 27 23
9 en 10 februari
A.M. Waes - Uithuizermeeden
T 0595 41 36 84
16 en 17 februari
Tandartspraktijk F.H. Bennink
Ten Boer - T 050 302 27 20
18 en 19 februari
C.J. Conradie
Bedum - T 050 301 23 37
20 en 21 februari
G.J. Heuvink
Ulrum - T 0595 40 20 15
23 en 24 februari
Tandartspraktijk Van der Honing
Winsum - T 0595 44 22 44
__________________________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T 050 - 3014260
__________________________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

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

Zondag 27 januari
10.00 uur Kandidaat J.W. Bassie,
Groningen K/O
Zondag 3 februari
10.00 uur ds. E.J. Struif Oosterwolde K/O
Zondag 10 februari
10.00 uur kand. H.J. van der Wal
Groningen K/O
Zondag 17 februari
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
K/O. Koffie/thee in Salem
Zondag 24 februari
10.00 uur dhr. H.J. Dijkstra, Gasselternijveenschemond K/O

KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084
_____________________________________________________________________________________________

(K= kindernevendienst; O= oppas)
____________________________________________

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
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Agenda
Rottum
Geopend:
vrijdag 17.00 - 19.00 uur
zaterdag 17.00 - 20.00 uur
Menu's
Soep v/d Dag ...........
Keuze uit div. schotels
Spare Rib Schotel ....
Macaroni .................
Bami .......................
Gevulde Tortilla's .....
Pannenkoek v.a. .....
Maaltijd pannenkoek

2,00
7,25
5,25
5,25
5,25
2,25
5,25

(gevuld met groente en vlees)
(met gehakt & groente +salade)

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
________________________________________

Schotels zijn met:
gebakken aardappels of frites/salade of groente v/d dag
Vleeskeuze:
gehaktbal/karbonade/visfilet/
kippenpoot/zalm of spare rib

Stitswerd

Extra weekend menu's 5,25
1 & 2 februari
sperziebonen, aardappelen en
hamlapjes met jachtsaus

Zaterdag 2 februari
Dorpshuis Stitswerd
20.00 uur
CinéStiel
Toegang 2,00 (inclusief 1 consumptie)

(Hollandse pannetje)

8 & 9 februari
Chili Con Carne met rijst
15 & 16 februari
Kip Tandori met rijst
22 & 23 februari
Stamppot Boerenkool met
speklap/worst
Ook voor frites en andere
snacks uw (afhaal) adres.
Bestellen op T 551280
Frites ...................... 1,25
Snacks v.a. ............. 1,25
al onze producten worden uitsluitend in plantaardige oliën
gebakken
Ook voor kinderpartijtjes:
min. 8 pers ........ 7,50 p.p.
Cake versieren, patat, snacks,
appelmoes of Pannenkoeken
onbeperkt ranja, incl. koffie voor
2 begeleiders .
10,00 extra voor gebruik grote
zaal (om te spelen)

Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane

Woensdag 13 februari
t Schienvat
14.00 - 17.00 uur
Vrouwen van Nu
Theemiddag
Vrijdag 15 februari
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop
Woensdag 20 februari
t Schienvat
19.30 uur
Handwerkclub
Zondag 24 februari
t Schienvat
Wandelclub 'Het loopje' uit Druten
Dinsdag 26 februari
t Schienvat
Vergadering CSCW
Woensdag 27 februari
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub
_______________________________________
OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK

Zaterdag 23 maart
Dorpshuis Stitswerd
20.00 uur
CinéStiel
The Great Dictator, Charles Chaplin
(1940)

Donderdag
19.00 - 21.30 uur

Zaterdag 21 september
Dorpshuis Stitswerd
20.00 uur
CinéStiel
Kaos, gebr. Taviani (1984), met
Italiaans eten!

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT

Zaterdag 16 november
Dorpshuis Stitswerd
20.00 uur
CinéStiel
All Quiet on the Western Front, Lewis Milestone (1930)
_______________________________

Kantens
Woensdag 6 februari
t Schienvat
V.a. 20.00 uur
Vertelcafé (gratis toegang)
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Donderdag 7 februari
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop

Vrijdag en Zaterdag
19.00 - 01.30 uur
_______________________________

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)
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
_________________________________________________

Family markt
Zaterdag 23 maart organiseert
CSCW in samenwerking met Rita
en Jeanet een family markt! De
markt wordt gehouden van 13.30 20.00 uur.
Tevens organiseert CSCW dan een
creatieve middag voor basisschoolkinderen. Dit i.p.v. de jaarlijkse Paasmiddag! Deze creatieve
middag is van 13.30 - 15.30 uur.
Wat de kinderen dan gaan maken,
blijft nog even geheim!
Opgave voor een stand op de markt
kan bij Rita, M 06-20839053.
U kunt allerlei waren verkopen. Bij
opgave graag doorgeven wat u gaat
verkopen.
Opgave graag voor 16 maart!
Namens CSCW en Rita en Jeanet
_________________________________________________

Op de thee bij de
Vrouwen van Nu
Woensdagmiddag 13 februari hebben de Vrouwen van Nu voor een
theemiddag mw. M. Krijgsheld uit
Kantens uitgenodigd. Zij zal vertellen over F.A.S. kinderen, dit staat
voor Foetaal Alcohol Syndroom. Bij
deze kinderen is een beschadiging
ontstaan door alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Deze kinderen ondervinden hiervan dagelijks de gevolgen, zowel op school
als op sociaal en emotioneel terrein.
Mocht u belangstelling hebben voor
deze lezing, dan bent u van harte
welkom. Aanvang 14.00 uur.
Op woensdagavond 27 februari
komt mw. G. Nijburg uit Winsum
naar Vita Nova in Middelstum. Ze
zal vertellen over het kinderboekenmuseum in Winsum. Ook neemt
ze kinderboeken mee. Bent u geïnteresseerd? Kom gerust vrijblijvend
langs.
We beginnen om 20.00 uur.

IJSPRET IN KANTENS
Op donderdag zeventien januari jl. ging de ijsbaan in Kantens weer open.
Een mooie gladde ijsvloer is het resultaat van alle inspanning van het
bestuur. Veel mensen maken er gebruik van om te schaatsen en door het
bestuur zijn al diverse wedstrijden georganiseerd. Ook in de avonduren
is het genieten op de goed verlichte ijsbaan.
Uitslagen van de
gehouden wedstrijden
Op vrijdagavond 18 januari werden
er curling wedstrijden gehouden:
8 en 9 jaar:
1. Marnix Hartlief,
2. Jamila Riemeijer,
3. Wout Jensema.
10 jaar:
1. Daan Jensema,
2. Ruben Zwerver,
3. Lisanne Zwerver.
11 t/m 13 jaar:
1. Marit Miske,
2. Daniëlle Blaauwwiekel,
3. Esther Reining.
Senioren:
1. Maarten Miske,
2. Harmen Goederee.
Op zaterdagmiddag werden er korte baan schaatswedstrijden gehouden:
8 en 9 jaar:
1. Wout Jensema,
2.Wildrik Mars,

3.Jurjen Blaauwwiekel.
10 t/m 13 jaar:
1.Daan Jensema,
2.Melvin Zwerver,
3.Ruben Zwerver.
Zaterdagavond 19 januari werd er
een wedstrijd bierkrat sjoelen gehouden:
1.Hugo Frankruiter,
2.Alicia Ammeraal,
3.Kaï Hamming.
Senioren:
1.Klaziena Werkman,
2.Freek Ruitinga,
3.Marlon Moorlag.
Vanaf maandag 21 januari wordt er
een avond schaatsvierdaagse gehouden. Zo lang de winterperiode
nog blijft zullen er nog diverse wedstrijden worden georganiseerd.
Het bestuur van de
Thomas Wierema IJsbaan
Kantens.

Door het ijs gezakt
In Kantens is een baanveegmachine door het ijs van de ijsbaan
gezakt. Een behulpzame dorpsbewoner kwam met zijn hoogwerker
en bond er een touw aan vast.
Veel gesjor en getrek en de
machine kwam los! De mannen van de ijsvereniging Kantens weer helemaal blij. Kinderen van de Klinkenborg school
keken toe. Missie geslaagd!
Corrie Lenstra
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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.
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Zoals
wondere wolken
waarachtig wijdse werelden
kunnen verbergen,
zo kunnen
ijzige vriezende vormen
vlammende verhalen vertellen.
Paul Moonen
_____________________________________________________________________________________

Graven herstellen
De Vereniging Dorpsbelangen Kantens is voornemens in 2013 enkele
zwaar beschadigde graven op het kerkhof in Kantens te laten renoveren
door firma De Weijs uit Winschoten. De gemeente Eemsmond verstrekte hiertoe een deel van de kosten middels een buurtbudget.
Het betreft drie graven in afd. 1:
Graf van H.J. Uuldersma, (geb.
1827 en overleden in 1924. Weduwe van A.R. Wierenga) en A.R.
Wierenga, (geb. 1837 en overleden
in 1917.)
Graf van Jan van Bergen (geb.
1874 en overleden in 1938) en Anje
Knot (geb. 1875 en overleden in
1938)
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Graf van Sikke Geert Smedema
(geb. 1910 en overleden in 1934)
Nabestaanden kunnen schriftelijk
bezwaar indienen bij de secretaris
van Vereniging Dorpsbelangen
Kantens: mw. M.M. Kromhout, Langestraat 37, 9995 PD Kantens,
E: m.m.kromhout@hetnet.nl
Bezwaren dienen vóór 7 maart 2013
ontvangen te zijn.

Oud papier
zaterdagochtend
9 maart
T 551788

Loopmaatje
Ik zoek een loopmaatje om 1x per
week een uurtje of wat mee hard te
lopen. Mijn tempo is niet zo hoog,
maar ik ga wel!
Corrie Lenstra, T 552390

Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T 434206
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Giften
VDK ............................. 25,00
C.S.C.W. ....................... 25,00
Vrouwenraad ................ 25,00
Gem. Eemsmond ........ 435,00
Hartelijk dank voor uw gift!

