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

Maandelijkse
informatiekrant voor
de dorpen Kantens,

Rottum en Stitswerd.

Op 14 december was er weer de kerstwandeling in Kantens. In t Schienvat kon de route opgehaald worden.
De route voerde langs 16 verschillende deelnemers. Je kon bij de één wat lekkers nuttigen (o.a. erwtensoep,
bonensoep, groentesoep, mosterdsoep, pizza, hamburgers, pannenkoeken, patat) en bij een ander mooie
kerstversieringen, vogelvoederproducten, kaartjes, mutsen, bloembollen, kleding etc. kopen. Ook werd er een
schimmenspel opgevoerd en kon je naar mooie verhalen luisteren. Kortom, er was voor elk wat wils te kopen,
te proeven en te beleven.

Natuurlijk was het ook weer erg
gezellig om je dorpsgenoten en
andere belangstellenden tegen te
komen en er een praatje mee te
maken. Tevens waren er mooi ver-
lichte tuinen om te bewonderen.
Ondanks dat er geen sneeuw lag en
het niet vroor, was het toch aange-
naam om je gedurende de route op
te warmen bij één van de vele
vuurkorven. Het was gelukkig wel
droog weer. Het was zelfs erg hel-
der, waardoor de sterrenhemel

goed te bewonderen was. Ook kon
je nog proberen een puzzel op te
lossen. Op de adressen waren
woorden verstopt die je door moest
strepen in een woordzoeker. Als je
alle 15 woorden had bleef er een
slagzin over. Deze slagzin luidde:
Prettige feestdagen en een geluk-
kig nieuwjaar. Er zijn 25 goede
antwoorden ingeleverd. Hier zijn
twee prijswinnaars uit getrokken,
dit zijn geworden: Mina Woudstra
en Marnix Hartlief. Ook zijn de tui-

nen beoordeeld door een jury. Hier-
van is de uitslag: 1. Astrid Blaauw-
wiekel, 2. fam. Moorlag (Langestr.
33) en 3. Wobbe Bruinsma. Alle vijf
prijswinnaars hebben een attentie
ontvangen. Van harte gefeliciteerd!
Iedereen die meegeholpen heeft
aan de kerstwandeling: heel erg
bedankt!!! Het was ook dit jaar weer
een groot succes.

Kijk voor meer foto's op pagina 10
en 11.

Kerstwandeling 2013
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Van de redactie
Beste lezers van t Lougnijs. Het jaar loopt op zijn eind en de laatste krant
van 2013 ligt voor u. Ook deze 33ste jaargang hebben we als redactie
weer met veel plezier gemaakt.

Dit jaar namen we na heel veel
jaren redactie- en eindredactiewerk
afscheid van Gerad Werkman. Zijn
jarenlange inzet is van heel veel
belang geweest voor onze krant.
We willen Gerad dan ook via deze
weg nogmaals bedanken voor de
fijne samenwerking en de enorme
inzet!
Cindy Moorlag kwam het team
versterken en ze is met heel veel
enthousiasme aan het redactie-
werk begonnen.
Tot slot wil ik Ebbel Kuipers bedan-
ken voor zijn inzet als collectant
voor t Lougnijs.

Als redactie vonden we dat we dit
jaar eens wat terug moesten doen
voor de vrijwilligers die geen deel
uitmaken van de redactie. U moet
dan denken aan de fotografen, vorm-
gever, degene die redigeert, co-
lumnisten, collectanten, bezorgers
en alle anderen. We hebben daar-
om een gezellige avond georgani-
seerd in het dorpshuis van Rottum,
met een hapje en een drankje. Het
is een zeer geslaagde avond ge-
weest met ruim 20 mensen.

Een nieuwtje van dit jaar is dat we
twee keer een krant hebben ge-
maakt in kleur. Voor mij was het
kroningsnummer wel het hoogte-
punt, met de oranje krant. We zullen
dit bij bijzondere gelegenheden blij-
ven doen, maar het zal een uitzon-
dering blijven.

Tot slot wil ik u als lezer bedanken
voor alle kopij en andere stukken
die u het afgelopen jaar bij ons
inleverde. Wij als redactie kunnen
niet zonder uw bijdragen. t Lougnijs
is een krant van ons, voor, maar
bovenal door ons allemaal ge-
maakt.
Ik hoop dan ook dat u dit in 2014 blijft
doen, want alleen dan kunnen we er
als redactie weer iets moois van
maken.

Ik wens iedereen een heel goed
nieuw jaar toe en hoop dat u weer
met heel veel plezier 'onze' krant
gaat lezen.

Namens de redactie
Wimjan Rietdijk
eindredacteur

Spinazieflapjes (vegetarisch)
pakje roomboterbladerdeeg
100 gr in bouillon gekookte spinazie
2 x 50 gr feta
pijnboompitjes (ongeveer klein
handje)
peper en zout
1 ei

Lapjes bladerdeeg overdwars door-
snijden.
50 gr feta verkruimelen en met de
geroosterde pijnboompitten en spi-
nazie in een kom mengen.

Op ieder half lapje een bultje meng-
sel leggen en tot driehoekje dicht-
vouwen. De randen goed aandruk-
ken.
Het ei losroeren en de andere 50 gr
feta heel fijn verkruimeld er door
mengen en met een kwastje over
de flapjes verdelen.
10 minuten bakken in een oven op
220 graden.

Tip!
Gebruik een siliconen bakvel!
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1. We chatte ff met Miriam Was-
sink.

2. Wat is je favoriete muziek?
Pink en Coldplay.

3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden en
waarom?
Hardlopen omdat ik het nu een
tijdje doe met mijn ouders en ik loop
bij loopgroep Kameleon in Uithui-
zen.

4.Waar kunnen we je in het week-
end (overdag of 's avonds) tegen-
komen.
Bij Lisanne Zwerver of thuis.

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

6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je 's nachts wakker maken?
Zelfgemaakte pizza.

7. Op welke site ben je vaak te
vinden?
Facebook.

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
er uit?
Patholoog anatoom en een mooi
huis met kinderen en man.

9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Speelweek.

10. Wat zou jij in het dorp waar je
woont, willen veranderen en waar-
om?
Winkels hebben, dat is veel mak-
kelijker.

11. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Jan Blaauwwiekel.

Mozzarellaprikkers met tomaat
en basilicum
voor 8 porties:
20 cherrytomaatjes, gehalveerd
20 blaadjes verse basilicum
20 minimozzarella's van buffelmelk
zout en versgemalen zwarte peper
naar smaak
100 ml balsamico
4 eetlepels extra vierge olijfolie
20 cocktailprikkers

Voorbereiding: 20 minuten,
klaar in 20 minuten.

Een stukje tomaat, basilicum, moz-
zarella en als laatste een tweede
stukje tomaat aan een cocktailprik-
ker rijgen. Procedure herhalen met
de overige ingrediënten. Over een
presenteerschaal verdelen en zout
en peper erover strooien. Balsami-
co en olie in een kopje vermengen
en als dipsaus ernaast zetten of net
voor serveren over de prikkers drup-
pelen.

Het verhaal van de ezel
M'n stal is klein en ik ben arm.
Maar binnen is het lekker warm.
Het gaat straks vriezen, zegt De Bilt.
Dus blijf maar slapen, als je wilt.
Logees, die krijg ik bijna nooit.
Dus blijf gerust totdat het dooit.

De man, de doodvermoeide vrouw,
zij in zijn armen voor de kou,
de ezel en de ezelin,
zij sliepen allen vredig in.

Totdat ... in 't midden in de nacht,
een klein geluid, een kreetje - zacht.
De ezel riep: 'Kijk nou. Verhip!
Er ligt een kindje in mijn krib.´

'Wat is ie lief, wat is ie teer.
Wat is ie klein, wat is ie mooi.
Nooit eerder lag er in mijn stal
zomaar een kindje in het hooi.'

De ezel en de ezelin,
zij hielden stil de adem in.
Het was en wonderlijk gezicht.
En buiten scheen een stralend licht.

Zo ging dat, lange tijd terug.
Ach ja, de jaren gaan zo vlug.
De ezel en de ezelin
hebben nu samen een gezin.
Maar elke kerst vertelt hij zacht
over dat wonder in de nacht.

Marian van Gog
Uit: Platwerk (Vrouwen van Nu)

De ezel was wat moe.
De ezel was al oud.
Hij stond daar in z'n kleine stal
en buiten was het koud.

Er kwamen mensen om de hoek.
De ezel dacht: 'Ha, leuk, bezoek!'
Een man, een vrouw, een ezelin.
Hij riep: 'Gezellig. Kom erin.'
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Restauratie Antoniuskerk
Op een zonnige maandagmorgen in december heb ik een afspraak met
Marten Bos, sinds 2011 koster van de Antoniuskerk te Kantens. Doel
van de afspraak is een indruk te krijgen van de voortgang van de
restauratie. Marten Bos is zeker ter zake kundig omdat hij 46 jaar
ervaring heeft in restauraties van oude monumentale gebouwen, zoals
o.a. 12 kerken, boerderijen, een molen e.d.

Waarom was de restauratie nood-
zakelijk?
Wij hadden de meeste zorg over de
dakbedekking. Door verroesting
van de spijkers in de panlatten,
waren deze gedeeltelijk weggegle-
den en namen zo de dakpannen
mee. Daardoor was het dak voor
reparaties niet meer begaanbaar
en moest een hoogwerker inge-
huurd worden, wat een kostbare
zaak was. Ook was het pleister-
werk in de kerk aan vervanging toe.

Wie was de opdrachtgever?
De kerk is eigendom van de PKN-
gemeente Kantens-Stitswerd en dat
is dus de opdrachtgever.

Restauratie dak
Na verwijdering van de oude ten-
gels en panlatten werden deze ver-
vangen, nu echter ook met folie. De
oorspronkelijke dakpannen werden
opnieuw gelegd en beurtelings ver-
ankerd met 5000 koperen haken.
Deze koperen haken waren niet in
de handel verkrijgbaar. Koster
Marten Bos wist dit op te lossen
door zelf 5000! haken te buigen van
roodkoper platstaf (2 x 10 mm). Ook
de bliksembeveiliging op de nok
van het dak werd vernieuwd, even-
als de afvoeren.

Bepleisteren/verven binnenzijde
Alle muren werden gebikt, gefreesd
en schoongemaakt, zodat een goe-
de ondergrond werd gerealiseerd
met een uitstekende hechting voor
de nieuwe pleisterlaag. Er werden
verschillende structuren toegepast,
zoals o.a. verticale blokkwaststre-

ken voor een oud-effect. Tevens
werden  42  kapotte  ruitjes  in  de
glas-in-loodramen vervangen. De
plafondbalken werden zeegroen
geverfd.

Vervanging/uitbreiding van de
elektrische installatie
De gehele elektrische installatie,
inclusief groepenkast, is vanaf de
buitendeur vervangen en uitgebreid.

Aanleg cv-installatie en vloerver-
warming
De verwarming werd geheel ver-
vangen, men is overgegaan op
vloerverwarming onder de zitban-

ken en het spreekstoelgedeelte,
ook wel dooptuin genoemd. Radia-
toren werden geplaatst in het koor
en de consistorie. Om de vloerver-
warming te kunnen monteren wer-
den eerst de vloer en banken ver-
wijderd. Na montage van de vloer-
verwarming werd een nieuwe vloer
aangelegd met een bovenzijde van
eikenhout.

Vervanging/herstel paden
Het voetpad naar de kerk werd
voorzien van een nieuwe bestra-
ting. Tevens werden de schelpen
van de paden verwijderd en zijn ze
voorzien van een nieuwe, bredere
bestrating. De stoepen werden aan-
gesloten op de paden waardoor de
rolstoeltoegankelijkheid werd ver-
groot.

Aanpassingen interieur
Nadat de banken waren herplaatst
werden deze oudroze geverfd. De
doopvont uit plm. 1100 kreeg een

prachtig plekje tegenover de preek-
stoel. Het wereldberoemde Husz-
orgel uit 1663 was reeds in 1986 en
2007 gerestaureerd, zodat deze
zorgvuldig tijdens de werkzaam-
heden werd afgedekt. De kansel uit
1741, met fraai houtsnijwerk van
Caspar Struiwich, werd van zijn
voet gehaald, om de muur er achter

te kunnen pleisteren. Het koorhek
(afscheiding tussen koor en schip)
werd scharnier- en neerklapbaar
gemaakt, zodat de koren e.a. beter
zichtbaar zijn. Boven de oostelijke
deur werd in het fronton een tim-
paan geplaatst met datering van de
vorige restauratie. De eiken schild-
jes van de collectezakken werden
na een poetsbeurt weer opgehan-
gen. Opmerkelijk was het leeftijds-
verschil tussen beide, de oudste
stok was voorzien van draaiwerk
en een belletje aan de collectezak
(buul).

Waren er nog historische verras-
singen zoals verborgen nissen
e.d.?
Nee, er werden geen historische
verrassingen gevonden.

Waren er ook onverwachte tegen-
slagen?
Door de keuze voor Jahn-pleister-
werk was een vlakke ondergrond

vereist. Daarom moesten alle mu-
ren worden gefreesd, wat arbeids-
intensief was. Ook kostte het oprui-
men van de rommel veel tijd.

Was aard(gas)bevingsschade ook
een reden die tot deze restauratie
heeft geleid?
Nee, door de architect zijn geen
recente scheuren gevonden. Dit is
heel opmerkelijk omdat het oudste
deel er plm. 800 jaar staat, terwijl in
de omgeving wel schade is gecon-
stateerd. Wellicht heeft dit te ma-
ken met de uitstekende bouwwijze
van vroeger en het gepleegde on-
derhoud.

Wat is er aan de steunbeer geres-
taureerd?
De boerenvlecht (een soort rol-
laag) op de steunbeer kwam steeds
losser te liggen. Om deze weer vast
te maken aan de steunbeer werden
24 staven van anderhalve meter
schuin in de beer geboord. Deze
roestvrije, stalen staven werden
omwikkeld met een kunststof en
vast gegoten met een speciale
mortel.

Is de torenspits ook gerestau-
reerd?
Nee, daar was geen aanleiding toe.
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Zijn de ornamenten boven de oos-
telijke deur ook gerestaureerd?
Door onze plaatselijke schilder,
Jakob Wever, werden het schild en
de ornamenten in authentieke kleu-
ren gebracht, waaronder bladgoud.

Is alles op authentieke wijze ge-
restaureerd?
Het geheel is zoveel mogelijk in
oude staat hersteld, soms gebruik
makend van betere, moderne mid-
delen.

Wil jezelf nog iets toevoegen?
Piscina.
In de oosterlijk gevel is nog steeds
de 'piscina' aanwezig. Dit is een
waterbekken naast het altaar, waar
vroeger de priester het altaarlinnen
waste en het water naar buiten kon
stromen.

Hagioscoop
In de zuidelijke muur bevindt zich,
laag boven de grond, een klein raam-
pje. Door de dikke muur vergroot
het zich schuin tot een groter raam
aan de binnenkant. Dit is een 'ha-
gioscoop', wat letterlijk een uitzicht
(scoop) op het heilige (hagios) be-
tekent, dat zicht geeft op het altaar.
Vroeger konden mensen, die de

kerk niet mochten betreden, bij-
voorbeeld lepralijders, aan de bui-
tenkant de mis volgen.

Vergaderingen/overleg
Regelmatig werd een bouwverga-
dering gehouden door de restaura-
tiecommissie en de architect,
S.B.K.G.D. en de aannemer. De
restauratiecommissie bestaat uit
de heren Martin Sprenger, Marten
Bos en Henk van Dijk. Ook was er
natuurlijk vaak overleg tussen ar-
chitect, aannemer en Marten Bos.
Aannemer is Bouwbedrijf Dijkstra
De Graaf uit Engwierum geworden,
omdat zij de laagste waren bij de
inschrijving.

Graag wil ik Marten Bos hartelijk
danken voor het uitvoerig beant-
woorden van mijn vragen. Zijn ant-
woorden en duidelijke uitleg zijn
hopelijk correct door mij hier weer-
gegeven. Tenslotte vroeg Marten
Bos mij nog te vermelden dat be-
zichtiging van de gerestaureerde
Antoniuskerk mogelijk is, na telefo-
nische afspraak, Marten Bos
M 06-52395076.

Aldert B. Ritzema
december 2013

Wie denkt er mee
over het aanbod van de NAM?
EEN OPROEP AAN DE BEWONERS VAN KANTENS

De NAM wil investeren in de leefbaarheid van Kantens. Een zogenaamde
sociale, duurzame investering. Uiteraard gaat dit buiten de individuele
schadevergoedingen voor aardbevingsschade om. Deze investering is
een (bijzondere) extra bijdrage van de NAM aan Kantens. Wij willen graag
samen met de dorpsbewoners een goede bestemming voor het aanbod
van de NAM vinden.

In de vorige editie van t Lougnijs
hebben we een artikel geplaatst
('Project 2014') en hierop is tot nu
toe helaas geen enkele reactie ge-
komen. Met deze tweede oproep
hopen wij meer resultaat te beha-
len. Uiteraard weten wij uit het dorps-
onderzoek dat er bepaalde wensen
bestaan, maar niet alles is realis-
tisch dan wel uitvoerbaar en niet
alles wordt breed gedragen. Daar-
om horen we graag  ideeën van
dorpsbewoners. Doet u mee aan
deze denktank?
Voor aanmelding of vragen kunt u
een e-mail sturen naar:

dorpsbelangen@kantens.nl
of contact opnemen met één van de
bestuursleden:
Jolanda Stallaert
0595 - 552303
Marjolein Kromhout
0595 - 551938
Geert Doornbos
0595  - 557250
John van de Rijdt
0595 - 551395
Erik Kuiper
06  21216667

Het betreft een substantieel be-
drag, dus doe mee!
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Oktober 1986, daar beginnen mijn roots, in Kantens. Wat een heerlijk
dorp om als kind rond te kunnen fietsen, rennen en klimmen. Ik groeide
op in een vrijstaand huis met een ruime tuin aan de Kerkhofsweg, waar
mijn moeder nog steeds woont. Een dorp als Kantens, met de rust en
vrijheid, nodigt je als kind uit om veel buiten te zijn. Ik was dan ook veel
op straat te vinden, in het bos, in de speeltuin, of gewoon rondjes fietsen
om de kerk. Ik begon op de peuterspeelzaal, die toen nog gevestigd was
in Salem, en daarna de eerste twee jaar op de Christelijke basisschool
in Kantens. Toen deze fuseerde met de Wicher Zitsema School in
Middelstum veranderde er wel een boel. De eerste jaren elke dag met
het busje van UVO heen en weer en overblijven op school. Daarna op de
fiets. Opa en oma woonden vlakbij school, dus daar ging ik dan minstens
één keer per week tussen de middag eten.

sinterklaas en kerst dan ook nog
jaarlijks gevierd. De kerstboom is
nergens zo mooi als thuis en het
kerstdiner wordt hier vaak samen
in elkaar gezet. Als ik terug kijk op
de bijna 19 jaar dat ik in Kantens heb
doorgebracht, zie ik nu pas hoe
mooi een dorp als Kantens is, met
de rust en vrijheid die je hebt om als
kind te spelen, lekker de ruimte in
je tuin om in de zomer veel buiten
te kunnen zijn, maar of het voor mij
in de toekomst weer een thuisha-
ven zou kunnen worden? Ik denk
het niet, ik ben teveel verknocht
geraakt aan de stad en vind het hier
heerlijk, hoe makkelijk je overal

In Kantens stonden gedurende het
jaar altijd een aantal vaste activitei-
ten op het programma, waaronder
de alom bekende speelweek in de
zomervakantie. Hutten bouwen
werd in die week fanatiek gedaan,
oude kleren aan en kliederen met
verf en op iets latere leeftijd ook de
avond blijven slapen met een spook-
tocht door het bos, die vaak angst-
aanjagend goed was.
Na mijn middelbare schooltijd op
het HHC in Warffum, vloog ik in
2005 dan echt uit, om te gaan stu-
deren en daarmee ook direct op
kamers te gaan wonen. Ik begon
aan de universiteit van Tilburg,
maar dit bleek al snel niet de goede
keuze te zijn geweest. Moeders
deuren staan echter altijd open, dus
voor een periode van een half jaar
keerde ik weer terug om een nieu-
we studie te kiezen. Ik begon daar-
na aan facility management aan de
Hanzehogeschool in Groningen.
Tijdens deze studie ben ik erg actief
geworden in het organiseren van
feesten en evenementen, iets wat
al van jongs af aan in mijn bloed zat.
In het derde jaar van de studie
proefde ik voor het eerst aan het
internationale leven door voor een
stage naar Mauritius te vertrekken,
een eiland in de Indische Oceaan,
bij Madagaskar. Hierna was het
hek van de dam, nog geen jaar na
mijn afstuderen begon dit weer te
kriebelen en besloot ik naar Frank-
rijk te gaan als reisleidster. Ik zat
hier tijdens een winterseizoen in
een wintersportgebied. Mijn Frans
ging hier met sprongen vooruit en
voor ik het wist stond ik voor de
après ski tussen de skileraren en
werd ik uitgenodigd voor een ape-
ritief in een stal tussen de koeien en

werd er een kalfje naar me ver-
noemd. Een geweldige tijd! Ik wilde
nog niet terug naar huis, dus be-
sloot ik het zomerseizoen ook te
vertrekken, naar Italië om een cam-
ping te runnen. Zes maanden lek-
ker in de buitenlucht leven, mensen
van dienst zijn in hun vakantie en
back to basic met het leven in een
tent. Ik kan met zekerheid zeggen
dat dit een van de mooiste ervarin-
gen in mijn leven is geweest, je
onderdompelen in een andere cul-
tuur, zo veel mogelijk leven vol-
gens de lokale gebruiken en heel
veel nieuwe mensen leren kennen.
Na dit jaar buiten de Nederlandse
grenzen besloot ik toch dat het tijd
werd voor wat meer stabiliteit en
daarbij was de keuze voor Gronin-
gen al gauw gemaakt. Deze stad
krijg je niet uit je hart en blijft een
van de gezelligste steden! Na twee
jaar werkzaam te zijn geweest op
het kantoor van Bizztravel als ac-
countmanager groepsreizen win-
tersport, werk ik nu sinds de zomer
bij AOG School of Management als
studieadviseur. Een baan die mij
erg goed past, door de combinatie
van veel contact met de werkende
maatschappij om advies te geven
over een passende opleiding naast
je baan en daarnaast veel nieuwe
dingen leren en doen op het gebied
van marketing en acquisitie.
Na veel ommezwaaien ben ik dus
toch weer dicht bij huis beland, in
het vertrouwde Groningen. Het gro-
te voordeel hiervan is, dat je mak-
kelijk eens terug kunt naar je oude
plekje. Al lukt het door de drukte in
de stad en de gezelligheid niet altijd
om vaak thuis te komen, het blijft
toch fijn om hier weer de rust te
vinden! Hier worden de feesten als

naar toe kunt op de fiets. Als puber
begint Kantens een beetje klein voor
je te worden, je moet immers altijd
ergens op de fiets naar toe, voor je
bij de winkel bent, of met de bus
naar Bedum of de stad. Dat is nu wel
anders en heerlijk vind ik het. Dus
op de racefiets zullen jullie mij bij
mooi weer geregeld kunnen spot-
ten in de omgeving, maar de stad is
nu mijn thuis!

Fijne feestdagen in Kantens (en
omstreken) allemaal!

Groeten,
Nienke Rooda

Kalkoenwraps met avocado
voor 5 porties:
5 tortillawraps
10 dunne plakjes geroosterde
kalkoenfilet
1 avocado - geschild, pit verwij-
derd en in plakjes gesneden
100 ml zure room
50 gr geraspte jong belegen kaas
salsasaus om te serveren

Voorbereiding:
5 minuten, bereiding:
2 minuten, klaar in 7 minuten.
1. De wraps in een grote, niet-in-
gevette koekenpan op middel-
hoog vuur verwarmen tot ze licht
gebruind en krokant zijn.
2. Kalkoen, avocado, zure room
en kaas gelijkmatig over de war-
me tortilla's verdelen. Oprollen
en serveren met salsasaus.
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Kaartverkoop Advendo
start op vrijdag 27 december
De kaartverkoop voor het nieuwe, avondvullende blijspel van Advendo
gaat van start op vrijdag 27 december. U kunt vanaf deze datum kaarten
à  6,00 per stuk bestellen via onze site (www.advendokantens.nl). We
hebben het liefst dat u hiervan gebruik maakt, mocht dit niet lukken, dan
kunt u voor het bestellen van kaarten contact opnemen met Willem Knot
(T 552051).

Advendo speelt dit jaar het stuk 'Het
is van de zotte(n)!', geschreven door
Frouwke Doornbos en muzikaal
bewerkt door Willem Knot. We staan
dit jaar met maar liefst 17 spelers
op de bühne van dorpshuis t Schien-
vat in Kantens. Veel oude beken-
den, maar ook fris jong talent, ge-
ven u een bijzonder kijkje in het
wonderlijke leven van een nogal
eigenaardige familie. Opmerkelij-
ke trekjes, ongewone rituelen en
vreemde toestanden passeren de
revue. Advendo zou Advendo niet
zijn als we deze gekke club men-
sen niet van een humoristisch saus-
je zouden voorzien en voor de nodi-
ge verrassingseffecten zouden zor-
gen. Wilt u een avondje ontspannen
lachen om kolderieke acties van
uw dorpsgenoten, vergeet dan niet
om op tijd uw kaarten te bestellen.
Bestellen kan vanaf vrijdag 27 de-
cember via onze site :
www.advendokantens.nl.
We hebben maar een beperkt aan-
tal kaarten per voorstelling. Wees
er dus snel bij om teleurstelling te
voorkomen!

Nadat u de kaarten besteld en be-
taald hebt via internet, worden de
kaarten tegen een kleine vergoe-
ding via de post bij u thuis bezorgd.
We hebben dit jaar dus geen dag
waarop u de kaarten zelf op moet
halen. Wat ook anders is dan voor-
gaande jaren, is het feit dat we niet
meer met gereserveerde zitplaat-

sen werken (m.u.v. genodigden).
Op deze manier heeft iedereen een
kans om een keer helemaal voor-
aan te zitten. Verder vinden we het
erg leuk dat er kinderen komen
kijken, maar dan wel onder bege-
leiding van een volwassene.

Advendo speelt het stuk 'Het is van
de zotte(n)!' maar liefst drie maal.

Vrijdagavond 24 januari
aanvang 19.30 uur
(geen muziek na afloop)
zaal open om 18.30 uur

Zaterdagmiddag 25 januari
aanvang 13.30 uur
(geen muziek na afloop)
zaal open om 12.30 uur

Zaterdagavond 25 januari
aanvang 19.30 uur
(dj Peter Zuidhof na afloop)
zaal open om 18.30 uur

Bestel uw kaarten tijdig, zodat u het
jaarlijkse avondje Advendo niet
mist! Mocht een voorstelling net
als vorig jaar snel uitverkocht zijn,
dan wordt dit kenbaar gemaakt via
onze site. Ook voor meer informa-
tie kunt u hier terecht. Hopelijk tot
ziens bij één van onze voorstellin-
gen!

Toneelvereniging Advendo
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Kerstgeschenk
Als je iemand een cadeautje wilt geven, doe je er over het algemeen een
heel mooi papiertje omheen, zodat het er echt feestelijk uitziet. Nou is
de waarde van dat geschenk niet afhankelijk van de verpakking natuur-
lijk, maar veel mensen letten daar wel op. Zo zijn wij nu eenmaal. Dat
doe je immers niet: iets lelijk of slordig inpakken! Zo is het ook wel een
beetje het geval met het kerstfeest. We halen daarvoor alles uit de kast!
Want het is een heel bijzonder feest! Sommigen noemen het wel 'een
geschenk van God'!
Maar bij dit geschenk is het zelfs nog vreemder gesteld dan bij een
gewoon cadeau!
We hebben er zoveel mooie papiertjes en strikken en slingers omheen
gemaakt, dat we aan de eigenlijke inhoud vaak niet meer toekomen of
er geen oog meer voor hebben. Hébben wij nog wel behoefte aan méér
...? Die verpakking, die buitenkant is immers al zo mooi! Wat kun je
eigenlijk nog meer verlangen…!

Doet niet iedereen daar een beetje
aan  mee? Kijk  maar  eens  om u
heen naar de wereld in kerstsfeer.
In de stad, op het land, voor radio en
televisie …
Maar daar niet alleen! Ook in de
kerk zetten wij een prachtige kerst-
boom neer, overal versieringen,
kaarsen en een spannend kerst-
verhaal én soms nog chocolade-
melk. Daar is natuurlijk helemaal
niks mis mee, zou je zo zeggen,
maar toch…

Op school vroeg ik er eens naar,
wat we eigenlijk op 25 december
vieren en één van de kinderen stak
verheugd haar vinger op, want zij
wist het! en ze zei toen: 'Het feest
van de Kerstman..' En er was nie-
mand die lachte... Nou ja, er hingen
daar ook overal grote, prachtige
afbeeldingen van die figuur, dus je
kon het haar en hun niet kwalijk
nemen. Maar toch…

Als de verpakking van een cadeau-
tje al zo schitterend is dan moet de
inhoud toch wel heel bijzonder zijn,
zou je zeggen. Dat is immers bij
gewone geschenken over het alge-
meen wel het geval.
Maar is dat hier ook zo? Sommige
mensen kijken er gauw even bin-
nenin, schudden verbaasd of geër-
gerd hun hoofd, doen dan maar
gauw de feestelijke verpakking er
weer omheen en storten zich snel
in het romantische feestgedruis.
Daar hebben ze méér dan genoeg
aan. Daar hoeven ze ook niet bij na
te denken.

Maar nu wil ik toch even de gele-
genheid te baat nemen om samen
met u naar de échte inhoud te kij-
ken. Dat zal niet veel van uw tijd
vragen, maar wel heb ik al uw
aandacht nodig!

We scheuren nu dat schitterende
en flonkerende papier er af. En kijk
eens, wat er nu te zien is!

Nou, dat is niet echt héél bijzonder
zou je zo op het eerste gezicht zeg-
gen. Daar ligt een kindje en al is
alles nog zo kleurig en romantisch
voorgesteld, het is wel een armoe-
dige bedoening daar in die stal…
Maar misschien is het wél gewoon
bijzonder..? Dat is het ook weer
niet, want och, er worden veel kin-
dertjes tegenwoordig zo geboren:
in armoede of ontheemd, overal ter
wereld..

Waarom moeten we ons nu zo druk
maken juist om de geboorte van
Jezus? Dat Hij een grote persoon-
lijkheid is geweest- dat is wáár,
maar die heeft de wereld wel meer
gekend. Maar waarom nu uitgere-
kend Jezus?

Wel, met Hem is toch wél iets heel
bijzonders aan de hand.. Zijn ge-
boorte was bijvoorbeeld meer dan
duizend jaren tevoren aangekon-
digd. Er kwamen daardoor driehon-
derdtweeëntwintig profetieën in het
Oude Testament uit!

En ook rondom zijn geboorte ge-
beurden veel opvallende dingen.
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Zo is het wel héél bijzonder, dat
Jezus in Bethlehem geboren werd,
terwijl Jozef en Maria in Nazareth
woonden. Dáár hadden ze hun
woning en dáár zou natuurlijk het
kindje geboren worden. Zij hadden
dat ook zelf verwacht, neem ik aan.
Alleen omdat de Romeinse keizer
een volkstelling wilde houden en
ieder gezinshoofd met zijn gezin
naar de plaats, waar zijn voorge-
slacht vandaan kwam, voor die
telling terug moest keren, viel hun
verblijf in Bethlehem samen met
Jezus' geboorte!
Als Maria een dag eerder bevallen
was, dan was dat nooit gebeurd en
dan had de profeet Micha ongelijk
gekregen. Die had namelijk ge-
zegd, eeuwen tevoren: 'En gij Bethle-
hem Efrata, al zijt gij klein onder de
geslachten van Juda, uit u zal Hij
voortkomen, die een heerser zal
zijn over Israël en Wiens oorsprong
is van ouds, van de dagen der eeu-
wigheid..'
Keizer Augustus wist niets daar-
van, kende Maria en Jozef niet en
wist zeker niet, dat hij zo de God der
Joden diende, ja Hem zelfs móest
dienen. Zo zie je alweer, dat de hele
geschiedenis ondergeschikt blijkt
te zijn aan Gods wil.

Maar is dit nu alles, wat ik te vertel-
len heb? Niet méér dan wat interes-
sante wetenswaardigheden? Er
moet toch meer zijn, dan de geboor-
te van een kindje. Welke bedoeling
had dat dan? Waarom kwam Jezus
ter wereld?
Dát is de grote vraag, waar het om
gaat!!

Kijk, de Bijbel vertelt ons, dat Jezus
wel in deze wereld geboren werd,
maar eigenlijk niet uit deze wereld
kwam. Hij is niet iemand, die toe-
vallig op aarde verscheen, maar
Hij werd door God van buitenaf in de
wereldgeschiedenis geplaatst. Hij
was niet één van de voortreffelijk-
ste mensen of een mens, die God
werd, maar Hij kwam uit de hemel
in de gestalte van een mens om ons
zo te kunnen bereiken en te vertel-
len, hoe wij moeten leven en vrij
kunnen komen van alles, wat ons
hier gevangen en gebonden houdt,
zodat we een innerlijke vrede ont-
vangen, die wij zo nodig hebben.

Dát is de échte boodschap van
Kerstmis. Laten wij het daarom van
harte vieren met alle franje en in
een feestelijke verpakking, als we
daarbij maar beseffen, wát of liever
gezegd Wie- de werkelijke inhoud
en zin van dit feest wil zijn.

E.B.G.W. Ockels

Mijn naam is Herman Wassink, sinds 1985 werk ik bij de politie. De eerste 14 jaar in Amsterdam en sinds
1 januari 2000 in Groningen. Ik was 22 jaar toen ik bij de politie begon. Daarvoor was ik dienstplichtig militair
bij de Koninklijke Marechaussee. In die tijd werd mijn interesse gewekt voor het politievak. Tijdens mijn
diensttijd logeerde ik bij een vriend van mij uit Winterswijk. Hij studeerde in Amsterdam. Op een ochtend heb
ik de stoute schoenen aangetrokken en ben bij personeelszaken van de Amsterdamse politie binnengelopen
en heb een sollicitatieformulier ingevuld. Een jaar later werd ik uitgenodigd voor de keuring in Hilversum. Dat
verliep allemaal soepel en ik kon in juli 1985 starten met de opleiding.

Na de opleiding ben ik gaan werken
in Amsterdam-West. Na drie jaar
kon ik geplaatst worden op mijn
oude stagebureau in Amsterdam-
Noord. In de tijd dat ik daar aan het
werk was werd er een moord ge-
pleegd en ben ik gevraagd om deel
te nemen aan het rechercheteam
dat die zaak onderzocht. Toen er
dan ook vacatures bij de recherche
kwamen, heb ik gesolliciteerd en
werd aangenomen. Na vijf mooie
jaren waarin ik heel veel verschil-
lende soorten onderzoeken heb
gedraaid werd het tijd om mijn
uniform weer aan te doen. Ik was tot
de conclusie gekomen dat ik alleen
maar aan het werk was en geen
privéleven meer had. Nadat ik weer
in de uniformdienst zat leerde ik
Harriët kennen en zodoende kwam
ik in Groningen terecht en werd
geplaatst in Uithuizen. Het werken
hier, in vergelijking met Amster-
dam, is vooral de tijd die je wel voor
zaken hebt. En dus ook voor men-
sen en dat vind ik heel belangrijk!
Hier in Groningen heb ik veel din-
gen gedaan voor de politie, zo heb
ik een tijdje collega's, die net afge-
studeerd waren, begeleid. Zij moes-
ten voor drie maanden werken bij
de parketpolitie. Toen heb ik de
provincie Groningen ontdekt, wat
ben ik op mooie plaatsen geweest.

Ik heb meer dan 20 jaar in de hoge
onregelmatig gewerkt en in die tijd
heb ik gezien en ervaren wat dit met
je leven doet. Door alle ervaring die
ik kreeg, kwam ik steeds meer tot
de ontdekking dat de planning bij de
politie anders kon, maar soms ook
moest.
Mijn huidige functie bij de politie is
projectvoorbereider.

In 2007 heb ik stage gelopen als
projectvoorbereider bij het planbu-
reau in Groningen. Als projectvoor-
bereider maak je de roosters en
doe je de budgettering van het geld
dat beschikbaar is voor onregel-
matigheidstoeslag en overwerk.
Daarnaast is het adviseren van de
leiding over de inzetbaarheid van
het personeel belangrijk. Na mijn
stage werd ik gevraagd of ik tijde-
lijk de planning in Leek wilde over-
nemen. Na een half jaar kwam daar
de functie vrij en heb ik daar gesol-
liciteerd en werd aangenomen.
Vanaf augustus 2010 kwam mijn
functie vrij in Uithuizen en doe ik
daar mijn werk.
Het leuke van deze functie is dat je
naast je eigen werkzaamheden ook
nog voor een deel het politiewerk
op straat doet. Je blijft goed op de
hoogte van wat er speelt in je werk-
gebied. Bovendien is voor mij het
politiewerk op straat de reden,
waarom ik ruim 28 jaar geleden
naar de politie ben gegaan.

Met vriendelijke groet
Herman Wassink

Kofte (heerlijk met Tatziki)
pond rundergehakt
koftekruiden (Turkse winkel)
platte peterselie fijngesneden
gesnipperde ui
paneermeel
water

Gehakt aanmaken met de kruiden,
peterselie en ui. Kneden met pan-
eermeel (niet te veel! Ongeveer 1
grote eetlepel). Soepel maken met 1
a 2 borrelglaasje water (niet te dun!).
Kleine schijfjes van vormen en bak-
ken in een grillpan of vlakgrill.
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Hollandse poffertjes met garnalen
en zalm
zak poffertjes
150 gr garnalen
pak gerookte zalm
mayonaise
dille
bieslook

Verwarm de poffertjes volgens de
gebruiksaanwijzing en snijd ze over-

langs open zodat er een soort 'mini'
broodje ontstaat.
Garnalen iets kleiner snijden en
mengen met mayonaise, fijn ge-
sneden dille en bieslook.
Klein plakje zalm op de onderkant
leggen, het garnalen/mayonaise-
mengsel erop en vastzetten met
een prikkertje.

Kerstwandeling 2013
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Flammenkuche
300 gr uien
2 dl crème fraiche
250 gr spekreepjes
150 gr roomkaas
5 eetlepels neutrale olie (b.v. zon-
nebloemolie)
rol vers pizzadeeg

Pel de uien en snij (rasp) ze in
dunne plakjes, en fruit ze in de boter
tot ze zacht, maar niet bruin zijn.
Blancheer de spekreepjes door ze
in een kom te overgieten met ko-
kend water.
Na 1 minuut afgieten en laten dro-
gen (op papier of in een schone
theedoek).

Meng de roomkaas en de crème
fraiche en roer er zout en 4 eetlepels
olie door.
Verwarm de oven voor op 240 gra-
den Celsius.
Rol het deeg uit op de bakplaat en
krul de randen van het deeg iets
naar boven en naar binnen. Verdeel
de gefruite ui en vervolgens de
spekjes over het deeg.
Strijk er het roomkaasmengsel
over. Besprenkel het gebak met de
resterende lepel zonnebloemolie.
Zet de koek 10 -15 minuten in de
hete oven, laten afkoelen en dan
pas snijden.
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v.v. KRC agenda
Zaterdag 21 december
v.v. KRC kerstkaraokeparty
met presentator Gert Homan
v.a. 21.00 uur in de kantine

Zaterdag 4 januari
v.v. KRC nieuwjaarsborrel met DJ
Robert Swijghuizen
v.a. 16.00 uur in de kantine

Zaterdag 1 februari
zaalvoetbal en bowlen
sporthal De Mencke Uithuizen
aanvang 19.00 uur

VV KRC E1 vier keer op rij kampioen

UIT JE BOL
EEN MAND VOL
Nu te koop bij Stichting Project Oekraïne: Een origineel cadeau!! Een mand vol met bloembollen.

Bloeiperiode: Vanaf maart
Afmeting mand: Diameter 40 cm  hoogte 30 cm
De mand bevat: Bollen mix met vijf verschillende soorten bollen. Prijs  17,50
Hergebruik: De rotan bollenmand is geschikt voor hergebruik.
Gebruiksaanwijzing: Maand na aankoop in een koude vorstvrije ruimte zetten. Grond vochtig houden.

Als de eerste bollen uitkomen kan de mand naar buiten.
Bestellen kan via: projectoekraine@live.nl

of door onderstaand strookje in te leveren bij één van de projectleden.
______________________________________________________________________________________________

Naam: ....................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................

Telefoonnummer: ....................................................................................................................

Hoeveel manden: ....................................................................................................................

Wanneer leveren: .................................. (dag) .......................... (maand)   2013  -   2014

(kan tot februari 2014, zolang de voorraad strekt)

De spelers van KRC E1 zijn voor de vierde keer op rij kampioen geworden.
Afgelopen zaterdag moesten de spelers thuis spelen tegen Eenrum E1.
Het beloofde een spannende wedstrijd te worden, het team had aan een
gelijkspel genoeg om kampioen te worden.

Om 9.00 uur begon de wedstrijd. Al
snel kwam KRC op voorsprong, het
duurde echter niet lang tot Eenrum
1-1 scoorde. Het was een zenuw-
slopende wedstrijd voor trainers
en toeschouwers. Uiteindelijk heeft
KRC E1 gewonnen met 6-5. VV KRC
E1 is in deze najaarsreeks ongesla-
gen KAMPIOEN.

Met vriendelijke groet,
R. Blaauwwiekel

Op de foto staan van links naar rechts:
Trainer Roelf Blaauwwiekel, Caroline Vriezema, Saskia Robbe, Wout
Jensma, Ruben Zwerver, trainer Jan Jensma, Daan Jensma, Marnix
Hartlief, Jan Blaauwwiekel, Hugo Frankruijter, Jurjen Blaauwwiekel,
Wessel Pol.V.V. KRC WENST IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN

EN EEN GELUKKIG EN SPORTIEF 2014!
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Bedankt
De sinterklaasintocht is dit jaar mede mogelijk gemaakt door:
Dweilband Lekkur@anders Groningen, SNS Fonds, Gemeente Eems-
mond, Theo de Jonge Timmerwerken, Bouwbedrijf De Boer, Oskam
Timmerwerken, www.aaps.nu, Baron Service, Haarsalon Marthi, mon-
tagebedrijf Zuidema, Rijschool Ammeraal, kapsalon Anita, slagerij Zuid-
hof, klussenbedrijf Kuipers, Anmo therapeutische massage, Marcella's
Kookschuur, hoefsmid Koopman, klussenbedrijf Kremer, De Witte Lelie,
Apareto, Puur Fotoshoots, Jaheco Bedum, schilderwerken RJ Werkman,
E.L.S. loonwerken, A.J. de Haan installatietechniek, Do-It service, Top 1
Toys Uithuizen, Jungle 2e hands kleding, Mars installatietechniek, Plus
Tuitman, Blue Mule, Kleine Klusjes Dienst van de Vrouwenraad Kantens,
IJsvereniging, Speeltuinvereniging en V.D.K.

Taxatie sieraden bij Vrouwen van Nu
De afdeling Middelstum-Kantens van Vrouwen van Nu houdt op dinsdag
21 januari 2014 haar jaarvergadering in t Schienvat te Kantens.
Aansluitend zal dhr. J. Gouman van juwelier van Ark uit Bedum vertellen
over zijn werk als juwelier. De leden kunnen sieraden meenemen, die dan
door dhr. Gouman getaxeerd zullen worden. De aanvang is 20.00 uur.
Heeft u belangstelling voor deze avond, dan bent u van harte welkom.

Oudejaarsoliebollen:
De Kaanster Vlinthippers te Kantens
Evenals voorgaande jaren gaat ons koor op: 31 december 2013
weer oliebollen en appelbeignets bakken en verkopen. Bakker Johan
René de Winter zorgt ervoor, en met groot succes, dat de oliebollen en de
appelbeignets vers gebakken zullen worden. Nadere informatie ontvangt
u medio december middels een huis-aan-huis circulaire en bestellijst.

Met vriendelijke groet,
het bestuur

Gratis af te halen
Printer HP 3845 inclusief de cartridges - T 551084

Charlotte Funken
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Piet
Het zit er weer op. We hebben het weer overleefd. Dit jaar was het
kielekiele. Ik bedoel met die Pietendiscussie.
Als kind stond ik altijd vooraan bij de Sinterklaasintocht. Het was meestal
koud en ik had een cape aan, die mij moest beschermen tegen wind, kou
en regen. Met zakken aan de binnenkant. Die waren handig omdat
niemand kon zien hoeveel snoep ik gehamsterd had. Ik trok een zielig
gezicht, een handje kwam door de cape naar buiten en die werd steeds
weer gevuld door een langskomende Piet. 'Oh, dat zielige jongetje heeft
nog niets'. Ja, toneel zat er bij mij vroeg in. De Zwarte Pieten, daar draaide
het om. Sinterklaas kwam langs op een schimmel en dat was het dan.
Nee, Zwarte Piet had wat te bieden. Sinterklaas werd pas op 5 december
belangrijk. Ja, materialisme zat er bij mij vroeg in.
Ik heb me al die jaren nooit afgevraagd waarom Piet zwart was en ik heb
ook nooit een link gelegd naar onze zwarte medemens. Mijn eigen
kinderen heb ik ook aan deze Piet blootgesteld. Naar mijn weten hebben
ze er niets aan overgehouden.
Nu weet ik inmiddels dat de afkomst van Zwarte Piet omstreden is. Het
zou kunnen wijzen op de zwarte raven die Wodan begeleidden op zijn
tochten, het zou kunnen wijzen op een gebruik uit de Middeleeuwen, waar
Sinterklaas werd begeleid door zwarte duiveltjes en natuurlijk is Piet
zwart door het klimmen in de schoorstenen. De laatste jaren ligt de nadruk
op het slaaf zijn van Piet.
Er schijnen mensen te zijn die bij wijze van grap, donkere mensen Zwarte
Piet noemen en misschien heeft Gordon zich daar ook wel eens schuldig
aan gemaakt. In mijn kindertijd waren zwarte Antilianen of Surinamers
in Nederland uitzonderingen. Lekker gemakkelijk, dus. Ik kan me nu
voorstellen, dat het Zwarte Piet-grapje, hoe goed bedoeld ook, kwetsend
kan zijn.
Een groep mensen wil Zwarte Piet afschaffen. Niet Piet afschaffen, maar
Zwarte Piet. Nou dan moet je in Nederland zijn. Ons feest. De wereld is
te klein. Diegenen die het opnamen tegen Zwarte Piet kregen doodsbed-

reigingen. Onze Anouk, die onze
nationale trots zo goed verdedigde
op het Songfestival, kreeg van al-
les in haar mailbox, hatemail heet
dat nu, omdat ze het in haar hoofd
haalde om bedenkingen te hebben
over Zwarte Piet.
Ik heb de Pietitie niet gesteund,
geliked  heet  dat  nu,  ik  vond  de
ophef eigenlijk onzin. Maar als
mensen met doodsbedreigingen

beginnen ben ik vóór de mensen die bedreigd worden.
Ik heb nu besloten dat dit het laatste jaar is van Zwarte Piet. Volgend jaar
doe ik zwart in de ban. Ik kan nu nog geen afstand van hem doen. Ik moet
afkicken. Tegen de tijd dat dit stukje in t Lougnijs verschijnt heb ik weer
voor Zwarte Piet gespeeld in mijn dorp. Ik beloof plechtig dat dat de laatste
keer was.
Volgend jaar Gele Piet? Nee, denk aan de Chinezen! Rode Piet? Nee, de
Indianen! Groene Piet? Een belediging voor alle mensen die misselijk zijn!
Blauwe Piet? Aliens! Oranje Piet? Dat
kunnen we Willem-Alexander niet aan
doen. Witte Piet en eventueel een zwar-
te Sint, als compensatie? Tja….
We maken er clowns van, die Piet heten.
Dat komt ook het dichtst in de buurt van
de functie die ze hebben. Sinterklaas de
aangever, Piet de lolbroek.
Ik wens iedereen een witte kerst toe.

Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com

Kerkje Rottum expositie NOVO
kunstenaars tot 28 februari 2014
Op het NOVO-atelier in Uithuizen werken 15 kunstenaars. Hier wordt 's
morgens les gegeven in allerlei facetten van de kunst, 's middags is er
tijd om vrij te werken. De nadruk ligt op het plezier in het vak. Daarnaast
staat de individuele ontwikkeling centraal. Een aantal van deze werken
is nu tentoongesteld in de kerk van Rottum.

Veel werk is te koop of te huur.
Dat kan op onderstaand adres:
NOVO-atelier
Industrieweg 18-20
9981 HJ Uithuizen
Atelierdagen dinsdag en donder-
dag.

E r.kuipers@novo.nl
T 0595-431776

Expositie open van 09.00  17.00 uur
kerk Rottum
entree gratis

Tzatziki
2 flinke teentjes knoflook
2 eetlepels olijfolie
1 eetlepel citroensap
1 kleine komkommer
1 theelepel zout
gemalen zwarte peper
600 gram Griekse yoghurt
of Turkse (moet heel dik zijn),
goed uitgelekt
2 theelepels munt

Knoflook fijn raspen, olijfolie, knof-
look, citroensap mengen en apart
zetten.

De komkommer raspen, in een
vergiet doen, zout er over strooien
en een uurtje laten uitlekken.

Uitgelekte komkommer goed uit-
drukken (eventueel in een thee-
doek uitwringen), mengen met de
knoflook, olijfolie, citroensap. Munt
fijnsnijden en toevoegen.
Wil je eventueel nog een pittiger
bite, klein stukje rode peper erbij.
Peper en zout naar smaak toevoe-
gen.
I.p.v. munt kan ook dille, lekker bij
vis!
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Taizé-viering in Middelstum
Graag willen wij onze jaarlijkse Taizé-viering onder uw aandacht bren-
gen. Het thema zal zijn: 'Omzien naar elkaar'. Nu de politiek richting
participatiemaatschappij denkt, is het goed je af te vragen, wat de Bijbel,
Gods Woord, daarover te zeggen heeft. Rond dit thema zijn de schrift-
lezingen, gebeden en liederen afgestemd.

Gekruide kerstkoekjes
voor 36 porties:
500 gr witte bloem
250 gr zachte boter
250 gr basterdsuiker
3 eieren
1/2 theelepel gemalen kaneel
1/2 theelepel kruidnagel
1/4 theelepel nootmuskaatpoeder
1/2 theelepel gemalen gember
1 eierdooier

Voorbereiding: 20 minuten,
bereiding: 15 minuten,
klaar in 35 minuten.

1. Meng de bloem, boter, suiker,
eieren en kruiden in een kom. Kneed

voorzichtig met je vingers en vorm
een bal.
2. Zet het deeg minimaal 3 uur in de
koelkast.
3. De oven voorverwarmen op 180°
C / gasoven stand 4.
4. Verwijder het deeg uit de koel-
kast en zet opzij bij kamertempera-
tuur gedurende 45 minuten.
5. Rol het deeg uit en gebruik koek-
jesvormen naar keuze om koekjes
te snijden.
6. Leg de koekjes op een bakplaat.
Klop de eierdooier los en bestrijk de
koekjes ermee. Bak in de oven
gedurende ongeveer 15 minuten.

Een Taizé-viering is een viering,
waarin veel met elkaar gezongen
zal worden, begeleid door een so-
praan- en een altfluit, gitaar en piano.
Daarnaast zal er gebeden worden
en gedeelten uit de Bijbel voorgele-
zen. In een moment van stilte is er
ruimte om dit alles te overdenken.
Tevens zal er gelegenheid zijn voor
ieder een kaarsje aan te steken.

Deze viering zal worden gehouden,
traditiegetrouw, de eerste zondag
in februari. Iedereen, jong en oud,
wordt dan ook van harte uitgeno-
digd. Zondagavond 2 februari 2014
in de Hippolytuskerk te Mid-
delstum. Aanvang 19.00 uur.
Voor informatie kunt u terecht bij:
Lies Holtman-Steendam
T 552367
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GRUNNEGER HOUKJE :

Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings te schrieven,
zoaans:
 riemkes, stukjes, recept, etc.

Slik
Mit Sunnermeerten begunt t aal.
Veul mènsken geven slik, wiezulf
ook. Wie haren 40 Marskes kocht,
mor wie haren te min. Wie mozzen
gaauw op zuik noar wat senten.
Wat ons opvil was dat kiender doar
blied mit wazzen. 'Ha, geld,' ruipen
ze! As ze dat laiver willen, goan wie
aandermoal senten opspoaren.

Wie hemmen 45 kiender bie deur
had. Dat vonden wie n bult. Schoon-
zuster haar ien Oethoezen mor 16
had. Heur kiender en klaainkiender
wonen ien Vraislaand, ien Gorre-
diek. Zai vertelde dat kiender doar
nait bie winkels laangs moggen te
zingen, winkels gaven nait. Dat
haren wie nog nooit eerder heurd,
mor wie vonden t  aiglieks wel n
schier idee. Kiender vlaigen aalp-
moal op winkels òf ( zollen wie zulf
ook doun ) hemmen tazzen vol slik
en bie gewone hoezen komen hoast
gain kiender. Bakker ien Oethoe-
zen haar krap aan vief honderd
kiender had.

Zollen ze dij tazzen vol slik wel
opkinnen,  denk  k  wel  ais?  Hou
doun moekes dat as ze thoes ko-
men? Ale doagen n beetje of mitn-
kaander dailen?

n Week noa Sunnermeerten komt
Sunnerkloas ien t laand. Weer slik,
hemmen ze dat van 11 november
din aal op?

Mit kerstdoagen en old en nij is der
vannijs genog te snoupen. t Heurt
ter bie en wie as grode mènsken
luzzen ook wel wat. Dezember is n
haile gezellege moand en der heurt
wat eterij en zuitgoud bie.
Mor noa dizze moand mit terdiet-
sies mag k geern smoak van slik
votspoulen mit stamppot sniebo-
nen, schaande genog nait oet t vat
mor oet n pakje. Dat is bie ons aal
n joar of wat op 2 jannewoarie
gewoonte worden. Lekker zolt, n
metworstje der bie. Noa aal dat
zuitgoud smoakt joe dat aan leutje
toon tou. En din is ales weer bie t
olle. n Nij oprold joar ligt veur joe.
Veul zegen ien nijjoar!

Anje van der Hoek

Van old op nij
Van te veul euliekouken
krieg je pien ien t lief.
Kiek je te laank achterom,
den wordt joen nekke stief.
t Nije joar
let ons gain keur:
d'rogge recht
en d'kop ter veur!

Henk Puister
Oet: Toal en Taiken

Boerenjongens
Wat mout er ien:
Vaaier ons rezienen,
twijenhaalf ons sukker,
n kwart ons piepknail,
n kan brandewien.

Hou mout je t doun:
Rezienen ofwassen mit laauw
wotter (aans schrikken ze zich
dood). Dou de rezienen ien n pot en
gait der zoveul wotter op dat ze net
kopke onder goan. Loat boudel zo
eerst n etmoal stoan.
Zet pot op t vuur en breng boudel
kaalmaan aan de kook. As t kookt
vot van vuur hoalen en stoadegaan
ofkoulen. Krieg n weckvlezze van
zowat twij kan en gait ienhold van
pot derin, dou de sukker en t piep-
knail der bie ien en gait den brande-
wien der op.
Zet weckvlezze goud ofsloten op n
duuster stee en loat hom doar te
minzent twij moand stoan, aalge-
dureg n moal omruiern en nait prui-
ven!

Aldert B Ritzema

Oljoarsoavond
't Is weer veurbie', zucht t olle joar,
wel haar docht, dat t zo swoar zol wezen?
Loater zellen ze ien de bouken lezen
ien twijdoezenddattien ging t ook sums roar.

Elkenain haar zörgen over de hoezencrisis,
en ook economisch gaait t nog nait goud.
Moar wie blieven knuterg en hollen moud
en zain aan t ènd wel wat t worren is.

Veur de leste moal slagt d olle klok ien toren.
of hai nou ien Kannes, Röppem of Stivverd stait,
aans overaal dezulfde tied vergait
is mit de leste slag t oljoar verloren.

Aans  laange wiezer stroalrecht veur lutje staait,
en twaalfde slag gaalmt over t flakke laand ,
drukt hai t oljoar zunder drutjen over raand,
en kiepelt hom ien d aiweghaid.

Din trilt lucht van t vuurwaarkknallen,
karbidbuzzen dreunen weer gedureg noa elkoar.
Vuurpielen sizzen,knappen en loaten steerns valen
en wie binnen weer blied mit t nij joar.

Aldert B.Ritzema

Oudjaarsalade
500 gr afgekoelde, vastkokende
aardappelen
200 gr gare vleesresten
of een plak ham
2 zure appels
1 eetlepel zure uitjes
3 augurken
babyblikje doperwten

Snij alles in kleine blokjes en meng
er zoveel slasaus door totdat een
smeuïge salade ontstaat. Wat do-
perwten erdoor voor de kleur.
Leg de salade op een schaal en

versier de bovenkant met plakjes
hardgekookt ei, waaieraugurken,
plakjes tomaat en eventueel asper-
ges  uit  blik  gerold  in  een  plakje
ham.
Wilt u het heel mooi maken, snij
dan van een rode paprika of plakje
rode biet de cijfers 2014.
Een klok kan ook. Cijfers van een
stukje peterselie en wijzers van
paprika op 5 vóór 12. Succes!

...dat het Licht van kerstmis
      ons mag begeleiden…
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

Zondag 22 december
09.30 uur  leesdienst, R. Welfing
14.30 uur  student J. Jongsma, Ure-
terp
Woensdag 25 december
1e kerstdag
10.30 uur  ds. P.A. Slager
Donderdag 26 december
2e kerstdag
10.00 uur  samengestelde viering
met thema 'Het Licht'
Zondag 29 december
09.30 uur  leesdienst, K. Plas
14.30 uur  ds. P.A. Slager
Woensdag 31 december
19.30 uur  ds. P.A. Slager
Woensdag 1 januari 2014
nieuwjaarsdag
10.00 uur  leesdienst, H.B. Hofsink
Zondag 5 januari
09.30 uur  ds. P.A. Slager
14.30 uur  ds. G.O. Sander, Assen
Zondag 12 januari
10.00 uur  ds. J.M.A. Groenveld,
Assen
14.30 uur  leesdienst, J.J. Mossel-
aar
Zondag 19 januari
09.30 uur  ds. J.T. Oldenhuis, Gro-
ningen
14.30 uur  ds. P.A. Slager
Zondag 26 januari
09.30 uur  ds. P.A. Slager
14.30 uur  ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
Zondag 2 februari
11.00 uur  ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur  ds. P.A. Slager
____________________________________________

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
(Wijzigingen voorbehouden)

Zondag 22 december
09.30 uur  student A. Mak
16.30 uur  student A. Mak
Woensdag 25 december
1e kerstdag
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  gezinsdienst kinderkerst-
feest
Donderdag 26 december
2e kerstdag
09.30 uur  kerstzangdienst
Zondag 29 december
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  leesdienst
Dinsdag 31 december
oudejaarsdag
19.30 uur  leesdienst
Woensdag 1 januari
10.00 uur  leesdienst

Zondag 5 januari
09.30 uur  leesdienst
16.30 uur  ds. J. Trommel
Zondag 12 januari
09.30 uur  ds. J. Sijtsma
14.30 uur  ds. J. Sijtsma
Zondag 19 januari
09.30 uur  ds. P. Roos
16.30 uur  ds. P. Roos
Zondag 26 januari
09.30 uur  ds. A. van der Weerd
14.30 uur  ds. A. van der Weerd
____________________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM

Zondag 22 december
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
en ds. R.P. Oosterdijk
m.m.v. diverse mensen
Kerkelijke ingebruikname geres-
taureerde Antoniuskerk
(koffie/thee na de dienst in Salem)
Dinsdag 24 december
21.30 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
Grunneger kerstnachtdienst
m.m.v. Christelijk gemengd koor
Excelsior
Woensdag 25 december
1e kerstdag
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
kerstgezinsdienst
Zondag 29 december
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
en dhr. M. Sprenger
afsluiting oude jaar
Zondag 5 januari
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
nieuwjaarsdienst
(koffie/thee in Salem)
Zondag 12 januari
11.00 uur  ds. G.J. Roest, Stedum
Zondag 19 januari
10.00 uur  ds. R.P. Oosterdijk
viering Heilig Avondmaal
19.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
Taizé viering in het koor. M.m.v.
Martin Sprenger, piano
Zondag 25 januari
10.00 uur  drs. H.J. van der Wal,
Groningen
____________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 22 december
19.00 uur  br. R.H. Schripsema
Donderdag 26 december
2e kerstdag
19.00 uur  ds. E.B.G.W. Ockels
Zondag 12 januari
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje
Zondag 26 januari
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje
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Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 (  0,10 p.min)__________________________________________________

Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefo-
nisch te consulteren.
WEEKENDDIENSTEN 2013

20 en 21 december
H. Meursing
Middelstum - T 0595  552292
22 en 23 december
Tandartspraktijk De Vlijt
Bedum - T 050  3015462
24 en 25 december
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818
26 en 27 december
C.H. de Lange
Leens - T 0595  571427
28 en 29 december
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595  431716
30 en 31 december
J.F. Perdok
Baflo - T 0595  422723
1 januari
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies
Winsum - T 0595  441545
2 januari
C.J. Conradie
Bedum - T 050  3012337
4 en 5 januari
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies
Winsum - T 0595  441545
11 en 12 januari
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom
Winsum - T 0595  441740
18 en 19 januari
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818
25 en 26 januari
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595  431716

__________________________________________________

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

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

KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084 / M 06-14611173______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ook kunt u iedere vrijdag en zater-
dag aanschuiven bij de stamtafel!

Geopend
vrijdag      17.00 - 19.00 uur
(ook afhaal)
zaterdag  17.00 - 20.00 uur

Diverse menu's
Soep v/d dag ................  2,25
Sparerib schotel ............  7,25
Zalmschotel ..................  7,25
Karbonade ....................  6,25
Schnitzel ......................  7,25
Shoarmaschotel ...........  6,25
Visfilet ...........................  5,25
Macaroni ......................  5,25
Bami .............................  5,25
Gevulde tortilla's
(met gehakt/groente en salade)
.....................................  5,25

Pannenkoek naturel ......  2,00
Pannenkoek met kaas/spek .....
.....................................  2,75

Maaltijd pannenkoek
(gevuld met groente en vlees)
.....................................  5,25

Schotels worden geserveerd met
gebakken aardappelen of frites/
salade of groente v/d dag
Menu's ook voor afhaal

Ook voor
Buffetten:
warm/koud (evt. met bbq)
v.a. ......................  19.50 p.p.
Diner:
viergangen v.a. ...  17,50 p.p.
Lunch:
v.a. ........................  7,50 p.p.
kunt u bij ons terecht

LET OP:
Het weekend van

27 en 28 december
zijn wij gesloten

Verder wensen wij
iedereen een
gezond 2014

MAATSCHAPPELIJK WERK MJD:
www.mjd.nl/eemsmond. Inloop-
spreekuren in Uithuizen en Warf-
fum - T 0595 - 437555__________________________________________________

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

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

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613__________________________________________________

Samen Denken,
Samen Werken,
kan het dorpsle-
ven versterken
Bundel uw krachten samen voor
KIKA.
Op zaterdag 22 februari 2014 zal er
een muzieksessie plaats vinden in
t Schienvat.
Geef u tijdig op: speelt u op een
instrument of zingt u, doe dan mee.
Muzikanten hoeven alleen maar in
te pluggen en spelen maar. In de
grote zaal zorgen we voor verster-
kers enz.
Ook hebben we mensen nodig voor
de orde, EHBO, enz. (we denken
hierbij aan de hulp van de vereni-
gingen die Kantens rijk is).
We rekenen op uw hulp.
Opgave: mmdijkstra@home.nl of
o.pool1@kpnplanet.nl
Bij deze wil ik graag Martin Dijkstra
en Theo Zwerver bedanken voor
hun inzet, ook zij vinden dat kleine
kinderen niet zo ziek mogen zijn.

Vriendelijke groet,
Rita

Bericht van
Peuterspeelzaal
Poppedijn
De peuterspeelzaal zit bijna aan
zijn maximaal aantal peuters. Heeft
u een zoon of dochter van (bijna)
twee jaar, zorg dat hij/zij z.s.m.
ingeschreven wordt om een plek
op de wachtlijst te voorkomen.

De poppen van de poppenhoek krij-
gen een nieuwe outfit, wij zijn dus
hard op zoek naar babykleertjes
voor de poppen. Heeft u thuis nog
iets liggen? We kunnen het goed
gebruiken, de peuters zullen er blij
mee zijn!

Voor meer info, kom langs op een
van de speelzaalochtenden, dins-
dag en vrijdag. Of neem gerust
contact op met de leidster Lutske
(lutsketamsma@live.nl), of kijk op
www.peuterspeelzaleneemsmond.nl

Hartelijke groet,
Poppedijn

Beste mensen
Stelt u zich voor: zo meteen zijn
alle feesten weer voorbij. De kerst-
ballen terug in de doos, een kaal
huis, sneeuwsmurrie op de stoep
en nog zeker twee donkere, koude
maanden in het verschiet.

Gelukkig kunt u warmte en gezel-
ligheid vinden in het vertelcafé! Op
woensdag 8 januari komen we weer
samen, om 20.00 uur, in t Schien-
vat. U bent welkom om te luisteren
naar hartverwarmende verhalen.
Maar misschien hebt u zelf ook een
verhaal te vertellen? Over de afge-
lopen feestdagen, over donker en
licht, of de kat van de buurman,
alles mag. Het haardvuur moet u er
maar bij denken.

Bovendien komt Elly IJssennagger
ook een verhaal vertellen. Zij komt
van de vertelkring Twoes uit Gro-
ningen en kan ons vast tips geven
om nog beter op verhaal te komen.

Heel graag tot 8 januari, 20.00 uur
in t Schienvat!

Heeft u nog oud ijzer of andere
metalen zoals oude accu's en
u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. WeverT 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijs-
baanvereniging van Kantens.
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Agenda
Rottum
Tot  28 februari 2014
kerk Rottum
09.00 - 17.00 uur
Novo kunstenaars
gratis entree

Stitswerd
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane

Zaterdag 21 december
dorpshuis
v.a. 14.00 uur
kindermiddag

Dinsdag 31 december
dorpshuis
v.a. 23.45 uur
inluiden nieuwe jaar

Kantens
Vrijdag 20 december
t Schienvat
20.00 - 21.30 uur
try-out Sietse van de Ree
gratis entree

Zaterdag 31 december
t Schienvat
verkoop oliebollen door de Vlinthip-
pers (zie elders in t Lougnijs)

Vrijdag 3 januari
t Schienvat
vanaf 13.30 uur
spelinstuif (CSCW)

Woensdag 8 januari
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
handwerkclub
20.00 uur
vertelcafé

Donderdag 9 januari
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schilderworkshop

Maandag 13 januari
t Schienvat
20.00 - 21.30 uur
VDK vergadering

Dinsdag 21 januari
t Schienvat
19.30 uur
Vrouwen van Nu

Vrijdag 24 januari
t Schienvat
19.30 uur
première van 'Het is van de zotte(n)'
Advendo

Zaterdag 25 januari
t Schienvat
13.30 uur
matineevoorstelling Advendo

Zaterdag 25 januari
t Schienvat
19.30 uur
avondvoorstelling Advendo
na afloop dj Peter Zuidhof

Woensdag 29 januari
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
bridgeclub

OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK

Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur

Vaste activiteiten t Schienvat

Maandag
19.30 - 22.30 uur
Advendo

Dinsdag
09.30  11.30 uur
bewegen op muziek
19.30  21.30 uur
volleybal
20.00 - 22.00 uur
tai Chi

Woensdag
19.30 - 20.30 uur
Body Shape

Donderdag
19.30 - 20.30 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
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Foto van
de maand
December, de maand waarin ge-
zelligheid, eten en drinken en het
geven van cadeau's voor velen cen-
traal staat. Maar ook de tijd van
terug kijken op het afgelopen jaar.
Was het een goed jaar? Heeft het u
gebracht wat u er van had verwacht?
December is ook de maand van
overwegingen en bezinning.
Ik wens allen een heerlijk kerstfeest
en een goed en gezond 2014.
Verder hoop ik dat de kilo's van
december er in januari weer af gaan
door verstandig te eten en goed te
bewegen.

Fred Reiffers

Oud papier
zaterdag

18 januari
T 06-24745610

Hartige cake met ham, kaas en olijven
220 gr bloem
1 zakje gedroogde gist
4 eieren
1 dl olijfolie
¼ dl droge witte wijn
200 gr gekookte achterham in
reepjes
75 gr geraspte oude kaas
100 gr zwarte olijven zonder pit
 in stukjes
1 theelepel fijngesneden
rozemarijnblaadjes
2-3 eetlepels fijngesneden
bieslook

Oven voorverwarmen op 180 gra-
den. Siliconen cakevorm klaar zet-

ten. Meng bloem met gist. Klop de
eieren met de olie en de wijn tot een
glad beslag. Voeg ham, kaas, olij-
ven, rozemarijn en bieslook toe.
Maak op smaak met peper en zout.
Doe het beslag in de vorm en bak
35 tot 45 minuten.
Prik met sateprikker, als deze er
droog uitkomt, is de cake klaar.
Laat afkoelen op een rooster, haal
hem uit de vorm als hij 'hanteer-
baar' is.


