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Dit was echt 'Van de zotte(n)!'
Dit verzuchtte iemand uit het publiek na afloop van één van de toneeluitvoeringen van Advendo afgelopen
weekend in dorpshuis t Schienvat. Wat een spelers! Wat een drukte! Wat een verrassingen! En wat een gedoe
met al die gestoorden die de boel overal op stelten zetten! Advendo kan met trots terugkijken op afgelopen
weekend, waarin de vereniging drie geslaagde voorstellingen gaf met maar liefst 17 enthousiaste spelers
van allerlei leeftijden!

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

Het begon allemaal met de trieste
mededeling van Marlies (Janny
Reiffers), dat de spelers van Advendo ziek zijn en niet kunnen optreden. Een mooie kans voor de
revuegroep 'Vrouwen van nu, willen bij de revue' om voor een volle
zaal op te treden. Tijdens hun voorstelling komen mannen van het
opvanghuis 'De Blijmoedige
Schaapskudde' één voor één stiekem de zaal binnen en bemoeien
zich met de vrouwen op het po-

dium. Als eerste komt majoor Joep
(Willem Knot) met de in de rolstoel
zittende conducteur heer Boemel
(Henk van Dijk) binnen, al snel
gevolgd door de vieze Tim (Jacob
Wever), die alle meisjes te pas en
te onpas op de foto wil zetten. Dit
bezorgde menig vrouw in het publiek de nodige kriebels. Als dan
ook nog dealer Gerrit (Charlotte von
Hebel) en de bange meneer Tim
(Marten Miske) de zaal binnenkomen, is de chaos compleet. Geluk-

kig komen aan het einde van het
eerste bedrijf de nonnen van het
opvanghuis de ontsnapte mannen
weer ophalen, zodat het publiek
met een gerust hart, maar toch ook
enigszins verward, de eerste pauze in kon. Men had nog geen idee
waar al deze drukte toe zou leiden…
Toen het doek in het tweede bedrijf
openging, was het decor compleet
veranderd en was het podium om1

getoverd tot het opvanghuis van de
mannen, waar zuster Maria Katerina (Gees Knot) met ijzeren hand de
leiding heeft. Ze heeft het opvanghuis onlangs geërfd van haar moeder en vindt de mannen alleen maar
vervelend en wil eigenlijk zo snel
mogelijk van de gestoorden af en
terug naar Aruba. Gelukkig zijn zuster Aurelia (Frouwke Doornbos) en
zuster Cynthia (Tijn Caspers) heel
erg begaan met de mannen en behandelen hen alsof het hun eigen
kinderen zijn. In het opvanghuis
wordt ook nog een jonge meid,
Eefje (Boukje Miske) heropgevoed
en de vrouwelijke Theo (Robin Wever) doet er allerlei klusjes voor de
nonnen. Als Marlies van de revuegroep en haar dochter Desiree (Ilona Wever) naar het opvanghuis
komen om leuke activiteiten met
de bewoners te doen, wordt al snel
duidelijk dat beide dames naar iemand op zoek zijn. Ook de zus van
Marlies, de aan drugs verslaafde
Kimberley (Miranda Blaauwwiekel), komt op zoek naar drugs, vermomd naar het opvanghuis. Tot
slot moet psychiater en lid van de
revuegroep Cathelijne (José de
Jong) de mannen ter plaatse herdiagnosticeren, zodat ze opgesloten kunnen worden in een gesloten
inrichting.
In het derde bedrijf zijn we weer
terug in 't theater, waar de bewoners van het opvanghuis uitgenodigd zijn voor een theaterweekend
met een uitvoering tot slot. Kimberley, Cathelijne en zuster Maria
Katerina proberen er alles aan te
doen om de mannen door te laten
draaien voor een volle zaal, zodat
meneer pastoor (Arnold Knot) met
eigen ogen kan zien dat de mannen
niet thuis horen in een opvanghuis,
maar in een gesloten inrichting.
Natuurlijk pakt alles anders uit dan
gepland en zijn het de mannen die
uiteindelijk aan het langste eind
trekken. Naast dit verhaal waren er
nog talrijke andere dingen die speel2

den in dit knotsgekke stuk. Zo kreeg
Joep na vele pogingen uiteindelijk
zijn vrouw, werd Gerrit ontmaskerd en vond Marlies haar broer
Bas weer terug. Het massaal toegestroomde publiek was tot het
eind geboeid door de doldwaze
acties van de spelers en was na
afloop vol lof over het stille spel van
de vele typetjes die in het stuk voor
kwamen. De techniek was in handen van Jordan Timmermans, die
als geluidsman Vincent ook een rol
in het stuk had en een fantastisch
nummer zong. Het decor was gemaakt door Gerben Lenstra, Marten Miske en Jacob Wever. De dames van de grime, Trees Vriezema
en Henny Homan, hadden hun handen vol om de 17 spelers er tip top
uit te laten zien. Het stuk was geschreven door Frouwke Doornbos
en muzikaal bewerkt door Willem
Knot. Beiden hadden ook de regie in
handen.
Al met al kan Advendo terugkijken
op een fantastisch, maar knotsgek
uitvoeringsweekend en de vereniging kijkt nu alweer uit naar het
laatste weekend van januari 2015,
waar ze met een nieuw stuk het
publiek weer een heerlijke feel good
avond zullen bezorgen! Tot dan!

Donker
1. Even voorstellen (naam, adres,
leeftijd).
Ik ben Jasper Gast, 32 jaar en ik
woon met mijn vriendin Kim Bloema en onze dochter Lise aan de
Pastorieweg 5 in Kantens. Eind
maart verwachten we een broertje
of zusje voor Lise.
2. Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
In mijn 'vrije' tijd ben ik op dit moment veel in ons huis aan het klussen, we hebben een stuk aan ons
huis bijgebouwd en we zijn daar
nog steeds druk mee. Verder voetbal ik in Middelstum en mag ik
graag schaatsen op natuurijs….
Maar het liefste sta ik in de winter
op een snowboard op de piste…

Vrijdagmiddag, half zes. De boodschappen in huis, lekker op de bank, de
open haard ontstoken en samen met moeders en een glaasje wijn op de
bank, begin van het weekend. Al keuvelend genieten we samen, na een
week hard werken, van ons geweldige plekje op de mooiste wierde van
Nederland.

7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Viva la vida van Coldplay, als je
daar live bij bent… kippenvel!
8. Met welke BN-er zou je wel eens
willen dineren en waarom?
André Kuipers, deze man heeft
meer van de wereld gezien dan
elke andere BN-er.

3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Verse broodjes, croissantje, vers
gekookt eitje, thee en sinaasappelsap.

9. Wat zou je doen met 1 miljoen?
Onbetaald verlof nemen, wereldreis maken: Lapland, IJsland, Alaska, Canada en Nieuw Zeeland. Huis
afbetalen, zorgen dat het huis helemaal zelfvoorzienend wordt, geen
gedoe meer met energieleveranciers.

4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Mijn snowboardbroek, heb ik alleen aan op wintersport.

10. Wat durf of doe je ECHT niet?
Ik durf echt niet in wilde kermis
attracties, ik word dan altijd ziek.

5. Waar krijg je de meeste energie
van?
Van onze dochter die ons 's ochtends vroeg wakker roept: papa,
mama… uit!!

11. Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
Naar Lapland reizen en het Noorderlicht zien met m'n gezin (maar
dat had ik al gedaan met m'n 1
miljoen).

6. Naar welke radiozender(s) luister je het liefst en waarom?
3FM, de juiste mix van nieuwe talenten en oude hits.

Dan ineens stil ... Donker ... Ik
spring op en loop tastend naar de
kamer ernaast. Pak de zaklamp die
daar altijd hangt en ren naar de
meterkast om te zien wat er aan de
hand is. Alle stoppen zitten er nog
in. Dus daar zit het probleem niet.
De haard knettert vrolijk door als ik
even later met mijn mobieltje weer
in de woonkamer kom. Moeders is
inmiddels op zoek naar kaarsen,
veel kaarsen, om zo wat licht in de
duisternis te creëren.
Ik draai het klantennummer van
Essent om te horen dat er een storing is in Warffum en Usquert. Wij
schijnen dus gewoon licht te hebben. En ja, dat klopt, we hebben
licht, kaarslicht, veel kaarslicht
zelfs. Ook zegt de lieftallige dame
aan de andere kant van de telefoon
dat het tot ongeveer 20.30 uur gaat
duren. Ik stop de oproep en zeg mijn
lieftallige echtgenote dat we Utopia
moeten missen vanavond en dat

we heel romantisch bij kaarslicht
moeten leven tot wel half negen.
Uiteindelijk floept zo ineens om
20.45 uur het 'normale' licht weer
aan en kan de tv weer op the Voice,
ons favoriete tv programma op de
vrijdag.
Niet iedereen bleef deze avond romantisch op de bank zitten. Fotograaf Annet Eveleens greep dit
momentum aan om ons prachtige
dorpje op de oudste wierde van
Nederland vast te leggen op de
digitale gevoelige plaat. Zij wil dat
met jullie allemaal delen op haar
website.
U kunt het zien op: http://
www.eveleens-fotografie.nl/
stroomstoring-bijna-voorbij.
Wij willen haar daarvoor danken,
want het zijn prachtige foto's.
Groet,
Uw ReRo

12. Aan wie geef je de Pen door?
Egbert Paardekoper, hoe komt een
Zeeuw nou in Kantens terecht?

Droge worsten verkoop
bij v.v. K.R.C.
In week zes, 3 t/m 8 februari, proberen onze jeugdleden zo veel mogelijk
droge worsten te verkopen om de clubkas te spekken. Er worden u
pakketjes met droge worsten aangeboden.
U kunt door middel van een lijst
invullen hoeveel worsten u wilt
bestellen. De opbrengst wordt gebruikt voor de inrichting van het
clubgebouw en voor het organiseren van activiteiten in het seizoen
2014/2015. De worsten kunnen bij
één van onze leden besteld en
meteen betaald worden of via
kantensrobbencombinatie@gmail.com.

Ze worden dan geleverd in het
weekend van 21 februari 2014.

3

DENKTANK KANTENS
'Uit het dorp, voor het dorp'
Na de oproep in het decembernummer van t Lougnijs heeft de Vereniging
Dorpsbelangen Kantens maar liefst acht aanmeldingen ontvangen van
inwoners die zich samen met (een afvaardiging van) het bestuur willen
inzetten om, met financiële steun van de NAM, een duurzaamheids- en/
of leefbaarheidsproject te realiseren in het dorp. Samen met een
afvaardiging van het bestuur zullen deze inwoners de komende tijd de
DenkTank van Kantens vormen.
DE AANLEIDING
De afgelopen jaren heeft de NAM tal
van donaties gedaan aan lokale
initiatieven, zoals de verduurzaming van dorpshuizen en de aanleg
van speelterreinen. Vanuit haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid in het gebied waarin zij
werkzaam is, heeft de NAM eind
vorig jaar aan het bestuur van de
VDK het aanbod gedaan om een
dergelijk project voor de inwoners
van Kantens te financieren. De directe aanleiding voor dit aanbod
was het leefbaarheidsonderzoek,
dat vorig jaar in opdracht van het
bestuur is uitgevoerd onder de inwoners van Kantens. De insteek
van de NAM is dat het hierbij moet
gaan om duurzame- en/of leefbaarheid verhogende projecten.

HET VERVOLG
De DenkTank van Kantens staat
onder leiding van Erik Kuiper, die
door het bestuur is aangewezen als
coördinator van dit traject. De komende tijd zullen de leden van deze
commissie zich buigen over de
mogelijkheden en hierbij de suggesties die vorig jaar tijdens het
dorpsonderzoek zijn ingebracht
meenemen. Ook zal de commissie
de haalbaarheid en uitvoerbaarheid
van de voorstellen toetsen en op
basis hiervan advies uitbrengen
aan het bestuur van de VDK. Vervolgens zal het definitieve voorstel
ter goedkeuring worden voorgelegd aan de NAM en hopen we
uiteindelijk met elkaar een mooi
project te kunnen realiseren: 'Uit
het dorp, voor het dorp!'

Kerst bij Vrouwen van Nu
De afdeling Middelstum - Kantens e.o. van Vrouwen van Nu heeft op 17
december jl. een kerstavond georganiseerd voor haar leden.
Deze avond werd verzorgd door het koor de 'Kaanster Vlinthippers'. Ze
hebben gezorgd voor een prima kerstsfeer door kerstliederen te zingen,
Groninger gedichten voor te dragen en een spannend kerstverhaal te
vertellen.
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Kern met Pit
Op zaterdag 18 januari heeft het dorp Rottum zich gepresenteerd voor
de landelijke actie 'Kern met Pit'. Rottum heeft zich ingeschreven voor
deze actie van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij met
het project 'Samen tot het einde', een project over doodgaan en begraven
op het Hogeland rond 1900.
Jannie Dijk en Wimjan Rietdijk
mochten als laatsten van de 10
verschillende dorpen op het podium komen.
Uiteindelijk mochten alle 10 dorpen
verder gaan met hun project om
begin 2015 mogelijk het predicaat
'Kern met Pit' te behalen. Over het
project van Rottum zult u het komende jaar veel meer gaan horen
en kunt u in deze krant lezen.
Ook werden er tussendoor vier projecten van het afgelopen jaar gepresenteerd om tot een jaarwinnaar te komen. Alle vier dorpen
kregen het bordje 'Kern met Pit' en
de bijbehorende 1.000 euro.
De winnaar van de provincie Groningen is Losdorp geworden met
het project 'Tunnelvisie'. Volgens
de vakjury was dit project het afgelopen jaar het beste en zij mogen
daarom de provincie vertegenwoordigen op de landelijke bijeenkomst (29 maart) in Utrecht. Ook
ontvingen ze nog een extra geldbedrag.
Het was een zeer geslaagde mid-

dag met na afloop nog een hapje en
een drankje. Een leuke bijkomstigheid was dat het kleinste dorp van
de 10 met de grootste afvaardiging
aanwezig was.
Wimjan Rietdijk
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Van huis uit ben ik zeeonderzoeker, ik zet dat in voor een goede
bescherming van het zeemilieu, wereldwijd. Toen we in 1965 met een
groepje enthousiaste biologen begonnen te duiken, met de techniek van
toen een heel avontuur, was de zeebodem nog rijk begroeid. Een paar jaar
later was dat al veel minder en nam de vervuiling toe. Die ervaringen en
een bevlogen toespraak van een van mijn leermeesters over bescherming van het milieu, hebben voor de rest van mijn leven een spoor
getrokken.
Na mijn promotieonderzoek, duikend naar wulken (grote roofslakken) in de Noordzee, en onderzoek
in Noordwest Amerika, belandde ik
op een ministerie om onderzoeksbeleid te helpen maken. Dat dat voor
mij niet de goede plek was had ik al
snel door, dus wat dan? Ik besloot
voor mezelf te beginnen om een
brug te slaan tussen onderzoek en

beleid voor het zeemilieu. Toen ik na
twee jaar vertrok bij het ministerie,
werd dat mijn werkelijkheid en dat
is het nu nog. Al langer was ik deel
van een groep wetenschappers, juristen, politicologen en bestuurskundigen die voor het zeemilieu iets
beters wilden verzinnen dan het
'Recht van de Vrije Zee' (Hugo de
Groot, 17e eeuw). Wij werkten plannen uit voor de Noordzee en gingen
daarmee de boer op naar de politiek
en de samenleving. Uit die samenwerking haalde ik veel inspiratie.
Onze acties leidden ertoe dat de
Noordzeelanden in 1984 voor 't eerst
om de tafel gingen om afspraken te
maken over bescherming van het
Noordzeemilieu. Mijn eigen werk
leidde me inmiddels langs vele bronnen van vervuiling en het terugdringen daarvan. Olievervuiling (de teer
op het strand), chemicaliën, in zee
gedumpte spullen (zoals oude metrostellen, afgedankte schepen en
boorplatforms). Die vervuiling had
niet alleen gevolgen voor de gezondheid van al wat leeft in zee,
maar ook voor de manier waarop
dieren hun weg vinden. In het troebele zeewater gaat dat vaak via
geur- of geluidssignalen. Vieze che6

mische luchtjes en harde geluiden,
door mensen veroorzaakt, verstoren het signaal, met alle gevolgen
voor het functioneren van dien. In die
tijd nam ik ook deel aan overleg over
het Londenverdrag, een verdrag ter
beteugeling van dumping in zee. Een
mooi verdrag, dat in 1996 als eerste
van voorzorg uitging: in plaats van
een paar dingen die niet mochten
worden gedumpt en de rest wel,
mogen nu alleen nog een paar categorieën, zoals baggerslib, na een
strenge keuring in zee gedumpt.
Inmiddels ging ik ook weer onderzoek doen, in 't begin vooral naar de
verstoorde herkenning van geuren.
We gingen scheep en visten wulken
op. Met die wulken was nog iets
anders aan de hand: de vrouwtjes
hadden in gebieden met veel
scheepvaart mannelijke geslachtskenmerken (piemeltjes). Dat hadden ze twintig jaar daarvoor, in 1970,
nog niet. We wisten dat dit werd
veroorzaakt door een giftige stof uit
scheepsverven (TBT, vanaf 1970 in
gebruik). Het leek erop dat het effect
kwam van de TBT op de schepen,
dat vond ook de politiek die ik inlichtte. In het internationale Noordzeeoverleg werd besloten om de Internationale Maritieme Organisatie van
de VN (IMO) voor te stellen TBT op
schepen te verbieden. Daar was de
IMO nog niet aan toe. Er was ook een
industrie die veel te verliezen had.
Zowel de producenten van TBT als
degenen die dat in scheepsverf verwerkten probeerden mij, de boodschapper, af te branden.
Ondertussen deden wij meer onderzoek en leverden harder bewijs dat
TBT inderdaad de boosdoener was.
En toen zag de verfindustrie kansen,
ik merkte dat ze ineens veel aardiger tegen me waren en hoorde dat ze

alternatieven ontwikkelden. Al langer werkte ik samen met de politiek,
nu sloegen ook de verfindustrie en ik
de handen ineen. De TBT-ers bleven
me bestoken, ik snapte wel dat ze
een belang hadden te verliezen en
bleef vriendelijk. Daarmee kregen
ze geen vat op me en kreeg ik het
publiek bij lezingen mee. Ondertussen was de Noordelijke wereld wel
overtuigd dat TBT uit zee moest, de
tropische wereld nog niet. Dus ging
ik samen met een collega terug naar

Zuidoost Azië om te kijken of vrouwtjes-schelpdieren daar ook piemeltjes hadden in de buurt van scheepvaartroutes. Tweeëntwintig soorten
onderzochten we en allemaal leden
ze eraan. Dat namen de landen daar,
zoals Singapore, een belangrijk
scheepvaartland, serieus. Nadat ik
de overheden daar had bijgepraat,
bracht Nederland de onderzoeksresultaten naar de IMO. En ineens was
daar nu een grote meerderheid om
TBT te verbieden voor koopvaardijschepen. Er werd een verdrag gemaakt dat alle schepen zou verplichten geen TBT meer te gebruiken. Toen ik in 2001 als lid van de
Nederlandse delegatie in IMO mijn
handtekening zette onder het verdrag, was het op een week na tien
jaar nadat ik de eerste vrouwtjeswulken met piemeltjes had opgevist.
Inmiddels doken er nieuwe milieu-

problemen door schepen op. Een
daarvan was het vervoer van indringerplanten en -dieren (indringer-organismen) met het ballastwater dat
schepen gebruiken voor stabiliteit.
Schepen nemen ballastwater in
wanneer de lading is gelost en vervoeren het naar elders ter wereld,
waar ze weer lading gaan oppikken.
Daar lozen ze het ballastwater met
organismen die vreemd zijn voor
dat gebied. Als die overleven kunnen ze een plaag worden en de

biodiversiteit ernstig bedreigen,
denk aan de wolhandkrab die meekwam uit China. Omdat we als onderzoekers begrip hadden voor de
politieke kant van milieuproblemen
in zee, vroeg de overheid of we ook
daar onderzoek naar konden doen.
Een van mijn collega's bleek precies de juiste persoon. We begonnen voorzichtig, ons verbazend over
hoe weinig er nog bekend was over
het probleem en mogelijke oplossingen. We bedachten hoe we meer
aan de weet konden komen door
onderzoek en door mijn rol als vertegenwoordiger van een internationale organisatie bij de IMO. Daar
was een verdrag in de maak om de
schade door ballastwater te voorkomen, in 2004 werd het aangenomen.
En ook toen weer kwamen industrieën tevoorschijn die allang werkten aan oplossingen. Om die oplossingen te beoordelen zochten ze des-

kundige biologen en kwamen bij
ons terecht. Mijn collega's werden
topdeskundigen in zulk onderzoek
en ik pendelde heen en weer tussen
het onderzoek en de politiek van
IMO. Een veelzijdige en effectieve
combinatie. Inmiddels ben ik al weer
vijf jaar deel van een groot Europees
project om in de Noordzee goed met
ballastwater om te gaan, daaraan
nemen overheden, onderzoekers,
industrieën en milieuorganisaties
deel.
Een milieuprobleem in zee waar ik
al zo'n vijfentwintig jaar mee bezig
ben en dat raakt aan mijn passie in
onderzoek, is de verstoring van diergedrag door menselijk geluid in het
zeewater. Het onderwerp staat
sinds een paar jaar op de agenda
van IMO. Er is vooral veel nog niet
bekend, maar we weten wel dat
zowat alle diersoorten er hinder van
ondervinden, niet alleen walvissen.
Mijn collega's in Bristol (Engeland)
ontdekten bij voorbeeld dat jonge
koraalvisjes, die ver van het ouderrif opgroeien, de weg terug vinden
op het specifieke geluidsprofiel van
het rif. Als dat geluidssignaal wordt
verstoord, vinden ze de weg terug
niet meer. En laten nu juist veel van
die koraalriffen liggen langs scheepvaartroutes en schepen maken nogal wat geluid onder water, geluid dat
ook nog eens ver draagt in zee en dat
het gedrag van vissen verstoort.
Een van de dingen die ik steeds beter
ben gaan beseffen is dat, met een
handvol kundige en gemotiveerde
mensen van verschillende pluimage, het mogelijk is om veranderingen te stimuleren in de omgang met
het zeemilieu. Als een probleem
breder wordt herkend en er politieke
wil ontstaat, worden ook de kansen
herkend die dat geeft voor nieuwe
ontwikkelingen en gaan industrie-

ën, wetenschappers en milieuorganisaties meedenken. Dat gaat niet
snel, zo'n acht jaar vanaf de eerste
signalen totdat er echt iets gebeurt,
daarna krijgt het proces vaart. Geregeld geef ik populaire lezingen over
de zee en het zeemilieu, waarin ik dit
ook steeds vertel.
Cato ten Hallers, Kantens
______________________________________________

Waterkefir
Waterkefir is een verfrissende, probiotische frisdrank. Het behoort
tot de absolute top van de probiotica, die de verstoorde darmbalans, vooral na een antibioticakuur,
weer in conditie brengt. Het bevat
naast mineralen en essentiële aminozuren ook de vitaminen B1, B2,
B6, B12, C, D, en H. Het heeft
verder een heilzame werking op
diverse kwalen.
Met slechts een paar ingrediënten,
n.l. water, een paar vruchten, suiker en de waterkefirkorrels maakt
u deze drank, die na twee dagen op
elkaar inwerken, klaar is voor gebruik. De korrels vermeerderen
zich, zodat met een éénmalige aanschaf van deze korrels, u zich eindeloos kunt voorzien van deze heerlijke en gezonde drank. Heeft u
internet, kijk dan voor meer informatie bij www.waterkefir.net onder 'waterkefir'.
Mocht u korrels willen hebben, kunt
u ze van mij krijgen en ik leg u
eventueel ook even uit.
Groet,
Charlotte Funken
T 551084

Volle bak in t Schienvat
Sietse van der Ree kan terugkijken op een succesvolle avond bij zijn
eerste try-out die hij gaf op 20 december in t Schienvat.
Het 17-jarige jong talent uit Stedum komt graag weer naar Kantens.
Rita
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Ingebruikname Antoniuskerk
waardig en feestelijk gevierd

Het was zaterdag 21 december een waardig feest in en bij de Antoniuskerk van Kantens. Rond 10.30 uur arriveerde de hoge adellijke familie Lewe
per koets, getrokken door twee fraai uitgedoste paarden bij de eigen oostelijke ingang van de kerk. De beide klokken gingen luiden toen de koets
de Kerkstraat in reed.
Zo'n honderd belangstellenden hadden zich verzameld, weer en wind
trotserend, bij de speciale ingang
van de kerk, die in 1664 was gerealiseerd in opdracht van jonker Lewe
en waar alleen hij en zijn familie
gebruik van mochten maken. Jonker Lewe en zijn gemalin gingen als
eersten de gerestaureerde kerk
binnen en het volk volgde hen op de
voet. Jonker Lewe overhandigde in
een rede de grote kerksleutel aan
de voorzitter van de kerkenraad, de
heer Martin Sprenger. Hij benadrukte het tijdsgewricht van heden
ten dage en sprak de wens uit aan
allen om vrede te bewaren in en
buiten de kerk. Kees Reinders hield
een betoog over het ontstaan van
het Groninger Hogeland en dichter
Jan Venema droeg zijn eigen werk
voor, speciaal voor deze gelegenheid gemaakt. Vocaal Ensemble
Het Hoogeland, o.l.v. Mirna Westra,
heeft het programma muzikaal
omlijst. Na een gemoedelijk samenzijn in Salem na afloop, werden felicitaties ontvangen van de
genodigden en andere belangstellenden. Ook van de openstelling in
de middaguren werd door zo'n vijftig mensen gebruik gemaakt. Zondagmorgen werd onder grote be8

langstelling de eerste kerkdienst
gehouden met tal van medewerkers. Kerkelijk werker Janny Prins
en consulent ds. Rudolf Oosterdijk
hebben samen de dienst geleid.
Centrale gedachte daarbij was de
adventsgedachte van Maria, die
zwanger was van Jezus. Maria
dacht destijds gering van zichzelf
en dat werd vergeleken met de
grote gemeente in de kerk bijeenzittend. Een kleine kerkelijke gemeente mocht zoiets groots vieren
als de ingebruikname. De Vlinthippers zongen passend bij de dienst
en Martin Sprenger zong een aria
uit Händels' Messiah. Een gelegenheidsensemble van zeven blazers
speelde indrukwekkend toen de
kanselbijbel, de doopvont en het
avondmaalszilver de kerk werden
binnengedragen. Oude kalksnippers waren bij het afbikken van de
muren door Janny Prins verzameld
in een schaal, als een herinnering
aan wat was. Bij de aanwezigen
overheerste blijdschap en verwondering.
Hier volgt de officiële openingstoespraak van jonker Lewe.

Joest Lewe
Heer ter Hansouwe
ende Cantes
Heer van Klinkenborg
Heden, de 21e december (te Midwinter) van het jaar onzes Heren
2013, is deze kerk, vanaf de 12e eeuw gewijd aan de heilige Vitus, na
acht maanden noeste arbeid van de bouwlieden, prachtig en naar
volle tevredenheid gerestaureerd voor de komende geslachten.
Wij, joncker Joest Lewe, heer ter Hansouwe ende Cantens, heer van
Klinkenborg en mijn vrouwe Petronella Lewe-Coenders, zijn zeer
ingenomen met het feit dat onze familiewapens na lange tijd van
afwezigheid weer opnieuw zijn aangebracht boven de deur van de
familie Lewe. In een lang vervlogen verleden zijn zij door brute
soldaten, handlangers van Napoleon, vernield.
Dat het hele interieur van de kerk van nieuw stucwerk is voorzien, het
houtwerk opnieuw is geschilderd en de verwarming is vernieuwd
verheugt ons bovenmate.
Mijn opdracht om nieuwe tengels en panlatten aan te brengen op het
dak en de dakpannen met nieuwe koperen haken vast te zetten is met
zorg uitgevoerd. Slechte stukken voegwerk zijn vernieuwd en de
steunbeer is verstevigd. De toegangspaden zijn weer met klinkers
belegd.
Ik, joncker Joest Lewe verklaar de kerk voor geopend en ik geef heden,
de 21e december, de grote kerksleutel aan de voorzitter van de
kerkenraad, de heer Sprenger, met de boodschap goed op de kerk te
passen en de orde te bewaren in de kerk en daarbuiten.
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Knippen
'Kan ik u ergens mee helpen?' zei ze met een verveeld gezicht.
'Jazeker. Ik wil geknipt worden.'
'Heeft u een afspraak?' vroeg ze plichtmatig.
Ik knikte bevestigend.
'Gaat u daar maar zitten.'
Het is altijd afwachten als je bij de kapper bent. Wordt het gezellig kletsen
of is het een zwijgende seance. Beide vind ik overigens prima. Bij het
kletsen schiet de tijd lekker op en bij zwijgen gaat het sneller. Altijd
tijdwinst: voor je gevoel, of echt.
Bij mijn kapper kan je online afspreken. Zelfs met voorkeur voor een
bepaalde kapper of kapster, compleet met een fotootje. Ik vind dat gênant.
Wat moeten ze wel van me denken. Ik koos: geen voorkeur.
Deze keer zag het er uit als een stille knipbeurt.
Na het aangeven hoe ik mezelf graag geknipt had willen hebben, moeilijk
genoeg voor mij, probeerde ik nog eenmaal met: 'rustig vandaag, hè?'
'Nou, het loopt wel door', antwoordde ze kort.
Ik gaf het op. Dit betekende uitzitten.
Na enige voorbereidende handelingen, haar bevochtigen en kammen,
vroeg ze ineens hoe ik oud en nieuw gevierd had. Ik vertelde van ons kleine
dorp en ons gezellige dorpshuis na
twaalven. Ineens schoot ze uit de
startblokken.
'Ik heb daar in de buurt gewoond.
Van oktober tot februari.'
'Dat is niet zo lang', antwoordde ik.
'Toen zijn we uit elkaar gegaan.'
'Na vier maanden al?' reageerde ik
meelevend.
Ze begon te vertellen hoe ze met
haar vriend een huis gekocht had, maar dat het al snel misging. Ze waren
nog wel vrienden. De verdeling van de spullen was goed gegaan. Ze
woonde nu weer in haar eigen dorp alleen.
'De poes heb ik genomen', eindigde ze triomfantelijk. 'Daar ben ik duidelijk
in geweest.' 'Die neem ik', had ze tegen hem gezegd.
Af en toe gaf ik een vaderlijke reactie, wat voor haar aanleiding was de
rest van haar leven bloot te geven.
Ze vertelde naar school te gaan en binnenkort af te studeren. Het bleek
de kappersschool te zijn. Ik werd dus onbevoegd geknipt. Tijdens de
scheidingsperikelen was ze gestopt, maar later weer begonnen. Ze was
niet van plan kapster te blijven. Eerst maar het diploma. Het liefst wilde
ze in de horeca werken. 'Lekker 's avonds en zo. Ik ben geen ochtendmens.' Ze had eerder bij een bowlingbaan gewerkt.
Of ik ook werkte. Ik antwoordde naar waarheid ontkennend. Ze informeerde naar mijn leeftijd, weer antwoordde ik naar waarheid.
'Ja, ik vraag het maar, want je weet nooit waarom iemand niet meer werkt.'
Haar vader was 43 jaar. Hij had een hartaanval gehad en daarna volledig
afgekeurd.
'Hoe lijkt het zo?'
Ondanks haar ongediplomeerdheid, leek het. Ik was klaar voordat ik er
erg in had.
Bij het afrekenen wenste ik haar veel succes met haar studie en met de
rest.
Thuis gekomen zocht ik weer even de kapperssite op. Haar fotootje was
snel gevonden. Ze was duidelijk te herkennen. Ze had als kapster veel
werk van haar eigen kapsel gemaakt. Aan de zijkanten bijna kaal
geschoren en bovenop stak het omhoog, rode lokken tussen het zwart.
Ik ga eens per drie maanden naar de kapper. Ik kom uit een tijdperk waarin
de kapper zonde van het geld was. Geheel tegen mijn gewoonte kijk ik
nu al naar de volgende keer uit. Durf ik haar dan als voorkeurkapster aan
te klikken of weet ik alles al?
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
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Optredens Vlinthippers
De Kaanster Vlinthippers bij Vrouwen van Nu en in de Antoniuskerk in
Kantens. Op dinsdag 17 december jl. verzorgde het koor een kerstavond
voor de Vrouwen van Nu in t Schienvat te Kantens. Het koor, onder leiding
van Hilda Mulder uit Stedum en met muzikale begeleiding van accordeonist Henk Kooi uit Appingedam, zorgde voor een gezellige kerstsfeer met
goed in het gehoor liggende kerstliedjes, afgewisseld met Groninger
kerstgedichtjes en een Groninger kerstverhaal. Met een uitstekend
kerstgevoel keerden de aanwezigen tegen elven huiswaarts.
Op zondag 22 december werden Janny en Menno Dijk op hun trouwdag
op gepaste wijze toegezongen in de Antoniuskerk door De Kaanster
Vlinthippers. Hun trouwdag viel samen met de feestelijke opening van de
kerk. Janny is al jaren een trouw lid van het koor.

Beste vinder
Afgelopen maand ben ik mijn rijbewijs verloren. Jammer, maar helaas,
dacht ik, ik zal eerdaags maar een nieuwe gaan aanvragen. Nadat ik op
een dag thuis kwam lag mijn rijbewijs nat, maar verder ongeschonden
in de bus. Tot mijn grote spijt zat er geen briefje bij, dus kan ik helaas de
vinder niet bedanken. Toch zou ik hem of haar willen bedanken voor het
terugbrengen.
Zou de vinder zich bij mij kunnen melden?
Ik hoop te horen.
Marry de Jong

'Kantens? Nooit van gehoord', hoor je vaak zeggen als de mensen je
vragen waar je geboren bent. Aan mij werd die vraag een aantal jaren
geleden ook gesteld. Weet jij waar Kantens ligt?
We kwamen terug van vakantie uit
Zuid-Frankrijk en bleven een weekend over in het zuiden van België.
We zaten lekker voor onze caravan
koffie te drinken. Een echtpaar was
aan het wandelen en ze bleven bij
onze caravan staan om een praatje
te maken. We nodigden ze uit om
een bakje mee te drinken en tijdens
het gesprek kwamen we er achter
dat ze van de Veluwe kwamen. 'Zo
te horen komen jullie van oorsprong
ergens anders vandaan', zei ik. 'We
komen van oorsprong uit Groningen, mijn man komt uit een dorp
van het Hogeland, uit Kantens.
Weten jullie waar dat ligt?' Natuurlijk weet ik dat, want ik ben er zelf
ook geboren. Dus je ziet maar weer
hoe klein de wereld is, inwoners
van Kantens kom je overal tegen.
Zelf ben ik geboren aan de Poelestraat, op nummer 7, later zijn we
verhuisd naar Kerkpad nummer 1.
Twintig jaar heb ik in Kantens doorgebracht.
Ik heb hele mooie herinneringen
aan Kantens en heb er een hele
mooie jeugd gehad. Als ik er doorheen fiets, komen de herinneringen
weer naar boven. Zwemmen in het
Boterdiep en duiken vanaf de brug,
eieren zoeken, voetballen bij K.R.C.,
mensen helpen met appels en peren plukken, maar dan als het donker was. Een sigaretje roken van
fijn gemalen turf van schipper de
Vries, die met zijn schip in het
Boterdiep lag, ter hoogte van Mid-

delstumerweg 10 (later nooit meer
gerookt). Daarna naar de technische school in Uithuizen, samen
fietsen met een hele grote groep. Ik
heb gewerkt bij smid Boelema in
Middelstum en in de avonduren
ging ik naar de avondschool in Groningen. Na mijn diensttijd naar Finsterwolde en daar heb ik gewerkt
op de landerijen van de stad Groningen, als onderhoudsmonteur.
Daarna ben ik bij de beroepsbrandweer in Haarlem gaan werken en ik
ben daar 35 jaar gebleven.
Na mijn F.L.O. ben ik verhuisd naar
Zandvoort, waar ik nog steeds
woon. Geregeld zijn we nog in het
noorden, voor familiebezoek en we
staan ook regelmatig op de camping in Onderdendam. We genieten
dan van de wijde blik en vooral van
de rust die hier nog heerst. Zandvoort heeft natuurlijk wel de wijde
blik en de natuur, maar niet de rust.
Emme (Emmie) Schollema
Dr. C.A. Gerkestraat 2
Zandvoort
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Antonius
Op kortste dag wer Antoniuskerk noa n oplapbeurt weeromgeven aan
kerkvoogden. Resteroatsiekemizzie haar n schier pergram opbedocht.
t Was n roege, nadde dag en smörns zaag ie mènsen onder paraplu noar
kerk tou lopen. Elkenain wol ja zain dat Jonker Lewe en zien vraauw
Petronella mit koets van Klinkenbörg noar kerk tou kwamen.
Op òfsproken tied onder klokgelu
kwam der n sjeeske mit twij peerden der veur Kerkstroat ienrieden.
De oadelleke femilie haar zok nuver opdoft. Heur woapen boven
deur was opnij aanbrocht en opsierd mit vrizze kleuren en bladgold. Véur t volk aan schreden zai
kerk ien, woar t koor elkenain touzong mit t laid 'Gloria'. Binnen stonden prachtege widde amaryllisbloumstukken en der hong n Adventskraans.
Jonker nam t woord. Hai was slim
blied dat t alpmoal zo schier worden was en dat e opdracht geven
haar dat tengels en panlatten op t
dak vernijd worden mozzen. Aan t
end van zien betoog langde hai
veurzitter Sprenger n grode sleudel van kerk aan. En dou was kerk
opend.
t Pergram bestond wieder oet koorzang, n ode aan de Antonius van
dichter Jan Venema en Kees Reinders oet Middelsom gaf oetleg over

historie van kerken en domies op
t Hoogelaand, benoam over Kannes. Veurzitter Sprenger bedankte
ale lu dij mithulpen haren om boudel op te knappen.
Jonker Lewe haar t leste woord.
Hai wenste kerk n goie toukomst
en hoopte dat ale mènsen ien en
boeten kerk de vrede bewoaren
zollen. Ien optocht ging t kerkvolk
achter hom en zien gemalin aan
noar Salem tou. En dou was der
kovvie en n plak opspoten Grunneger kouk!
Anje van der Hoek
____________________________________

Snijlaand
As ik gedienen open dou,
ligt t laand der onner
Sloap zoest mie nog om oren tou
bie t widde wonner.
Allain t roeskernde raait
staait stil te boegen
en mörnwiend ien toen dij aait
beloaden toegen.
Zai, doar is zun! t Lije licht
en wolkenveren
dij zuvern t wiede zicht
van mörnsteern.
roeskern = ruisen
toeg = tak
Jan Boer
Oet: Stil leven.
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Op 18 jannewoarie deed Röppen mit aan de start van :” Kern met Pit”.
Doartou zol Jannie Diek ien Freayulemaborg ien Slochter n veurdracht
doun over t onderwaarp :” Samen tot het einde “.

Genoavend aalmoal,
Mag ik mie even veurstellen : ik bin Klazinoa Knol. Ik heb t vandoag aarg
dròk, dus ik blief mor hail eefkes. t Leutje wicht van mien aarme
noaberske is oet tied kommen. Doar ien t leutje hoeske van Röppen, de
ôlle dioakonie woonderij.
Ach aarm kiend, zai was pas drij
moanden. Ik mout zörgen dat begraffenis schier regeld wordt. Joa,
zo doun wie dat hier ien Grunnen.
Noabern zörgen veur alles. Ik mout
helpen mit mokken van t hìnklaid.
En ik goi ook zörgen dat t leutje
wicht der schier bie ligt. Keureg op
stro den vergrèlde geesten hòllen
nait zo van stro, waitst wel. En din
zoveul meugelk noar zuudkaant
van t hoeske. Spaigel in koamer
bedek ik mit n swaarte douk. Mörgenvroug om negen uur zel klok
luden. Vaaier staarke noabern doun
t swoare waark. Doarveur kriegen
ze din wel n klokje heur. t Haile
dörp, veurzover ze t nog nait wizzen, is din op hoogte.
Over vaaier doagen wordt t wichtje
hiernoast op kerkhof begroaven.
Aale noabern kommen din noar t
hoeske en worren ontvangen mit
kovvie en n klokje. Diz moal hemmen wie ook thee. Doarveur hemmen wie n specioal defteg staingoud.
t Leutje kistje zel op n droagboar t
hoeske verloaten. Wie goan heur
drijmoal om kerkhof droagen en din
begroaven. Over t nije graf lèggen
ze swaarde douk. Noa de begraffenis hoalen wie t utegstmoal. Ik gai
dij specioale moal kloar moaken:
soep mit kôld vlees en riezenbrij.
Wie goan din mit zien allen zitten
aan n laange toavel, elkain op zien
stee. Dat komt hail krekt heur!.
t Is nait t eersterd kiendje dat lèste
tied hier begroaven wort. Loop mor
ains kerkhof rond. Dit veujoar is
bruiertje van twijling Berend en Dirk

hier ook begroaven. Heur graf is net
kloar. De twijlingen doar en nou ook
t nije bruiertje.Tja, het binnen swoare tieden.
De jonge vraauw Blankenborg, joa
dij van domie, is körtsleden ien t
kroambèr oet tied kommen. Bie de
begroavnis wer n widde loaken
over heur kist lègd. Het was zo'n
laive, slimme en oardege vraauw.
Kiek mor es wat domie op heur
stain het loaten baaitelen. En aans
joe nog meer waiten willen, kiek
din ook even ien kerk. Doar ken joe
nog meer te waiten kommen over
dood en begroaven.
De deur is open. Mor ik mout nou
mor weer haard aan t waark. Tot
kiek.
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.

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 2 februari
11.00 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 9 februari
09.30 uur - ds. P.A. Slager
16.00 uur - ds. J.T. Oldenhuis, Groningen
Zondag 16 februari
09.30 uur - ds. W. Wieringa, Midlaren
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 23 februari
11.00 uur - ds. J.M. Beute, Leens
14.30 uur - ds. G.J. Pruijsen, Loppersum
Zondag 2 maart
09.30 uur ds. P.A. Slager
14.30 uur - leesdienst, O. Spriensma
____________________________________________
KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
(Wijzigingen voorbehouden)
Zondag 2 februari
09.30 uur student D. van der Wal
14.30 uur student D. van der Wal
Zondag 9 februari
09.30 uur ds. D.J.K.G. Ruiter
14.30 uur ds. D.J.K.G. Ruiter

Zondag 16 februari
09.30 uur ds. S.B. van der Meulen
14.30 uur ds. S.B. van der Meulen
Zondag 23 februari
09.30 uur student S. Griffioen
14.30 uur student S. Griffioen
Zondag 2 maart
09.30 uur kandidaat J. Oosterbroek
14.30 uur kandidaat J. Oosterbroek
____________________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 2 februari
10.00 uur drs. J.W. Bassie Groningen
Zondag 9 februari
10.00 uur ds. G.A. Segger Uithuizen
Zondag 16 februari
11.00 uur dhr. H.J. Dijkstra Gasselternijveenschemond
Zondag 23 februari
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
Kantens
Koffie/thee na de dienst in Salem
____________________________________________
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 9 februari
19.00 uur ds. J. den Admirant
Zondag 23 februari
19.00 uur ds. F. Stalman

Muzieksessie voor Kika
Op 22 februari wordt in t Schienvat in Kantens een speciale muzieksessie gehouden, waarvan de opbrengst ten goede komt aan Kika.
Organisatoren van dit initiatief zijn
Rita Pool, Theo Zwerver en Marten
Dijkstra. Het is de bedoeling om
muzikanten uit Kantens en omstreken pro deo te laten optreden. Daarbij wordt het publiek gevraagd om
een bijdrage in een speciaal daarvoor bestemde melkbus te deponeren. Alles staat en valt vanzelfsprekend onder meer met de muzikanten en de sponsoring. Daarbij
zijn bedrijven uit de regio Kantens
benaderd voor een donatie, waarvan er al verschillende zijn die dit
hebben gedaan.
BELANGRIJK
In tegenstelling tot eerdere berichten kunnen bestaande bands zich
uiteraard ook opgeven, eventueel
aangevuld met een gastmuzikant,
want het is natuurlijk wel een sessie.

Bel één van onderstaande nummers voor meer info m.b.t. instrumenten en apparatuur, drummers
worden verzocht hun eigen stokken/bekken/snaar en drumkrukje
mee te nemen.
We beginnen om 16.00 uur en elke
muzikale inbreng is welkom tijdens deze speciale dag, want laten
we niet vergeten waar we het voor
doen… voor Kika.
Informatie:
Voor meer informatie
of aanmelding even een mail naar:
o.pool@kpnplanet.nl
mmdijkstra@home.nl
M 06 20839053
M 06 51870901
Bands en muzikanten graag
opgeven voor 1 februari 2014.
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Weekenddiensten Vertelcafé
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 ( 0,10 p.min)
__________________________________________________
Weekend menu's
31 jan. en 1 feb. - stamppot prei
7 en 8 feb. - lasagne
14 en 15 feb. - nasi
21 en 22 feb. - puree/rode kool
met hachee
28 feb. en 1 mrt. - stamppot
boerenkool
In salon 'Leutje Lanteern ' kunt u
ook iedere vrijdag en zaterdag
aanschuiven bij de stamtafel in de
kleine huiskamer!
GEOPEND
Vrijdag v.a. 17.00 -19.00 uur
(ook afhaal)
Zaterdag v.a. 17.00 - 20.00 uur
Diverse menu's
Soep v.d. dag ............... 2,25
Spareribschotel ............. 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
Kaas/spek ..................... 2,75
Maaltijd pannenkoek
(gevuld met groente en vlees) ..
..................................... 5,25
Schotels worden geserveerd met
gebakken aardappels 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.

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.
WEEKENDDIENSTEN 2013
225 en 26 januari
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 431716
1 en 2 februari
J.D. Buwalda
Bedum - T 050 3013994
8 en 9 februari
Tandartsenpraktijk Aan de Meeden
Winsum - T 0595 442244
15 en 16 februari
M.J. den Engelse-Boelkes
Ezinge - T 0594 622121
21, 22 en 23 februari
Tandartspraktijk Fledderus & Commies
Winsum - T 0595 441545
24 en 25 februari
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 431716
26 en 27 februari
G.J. Heuvink
Ulrum - T 0595 402015
__________________________________________________
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
_____________________________________________________________________________________________
MAATSCHAPPELIJK WERK MJD:
www.mjd.nl/eemsmond. Inloopspreekuren in Uithuizen en Warffum - 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
__________________________________________________
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Op woensdagavond 5 februari kunt
u weer aanschuiven in het vertelcafé! Deze keer zullen Herman Kruize en Elly Eisenagger ook komen
met een mooi verhaal. Komt u luisteren? Of zou u graag willen vertellen, maar weet u niet waarover?
Ter inspiratie: uw eerste keer van
de piste af (leuke skileraar mag u er
gerust bij verzinnen), een jeugdherinnering over het dorp, of vertel
over een voorwerp waaraan u gehecht bent, alles kan.
Maar alleen komen luisteren mag
natuurlijk ook. Graag zien we u om
20.00 uur in t Schienvat bij het
vertelcafé. Ook leuk als u niets te
vertellen heeft!
____________________________________

Dieverdoatsiemarkt
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart a.s. is er een
Dieverdoatsiemarkt in t Schienvat,
aanvang 13.00 uur
Wilt u ook een standplaats?
Dan kunt zich aanmelden bij Rita
Pool, M 06-20839053. Een standplaats is gratis. (Het nuttigen van
eigen eten en drinken is niet toegestaan).
______________________________________

CinéStiel
presenteert
Alweer het vijfde seizoen voor CinéStiel! We beginnen op 15 februari met
een Amerikaanse film uit 1993,
gevolgd door drie Italiaanse films
van één beroemde regisseur ('76,
'77, '83) op 19 april, 13 september
en 15 november.
Na de afsluitende 'zware' anti-oorlogsfilm van het vorige seizoen kan
er nu flink gelachen worden, maar
wel met een zwart randje.
Titels mogen om vertoningsrechtelijke redenen niet vermeld worden.
Info: dedaeric@hotmail.com
T 0595 551766
Steeds op zaterdagavond
Dorpshuis Stitswerd
Stiel 6 Stitswerd
20.00 uur
CinéStiel. Toegang 4,00
(inclusief één consumptie)

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. Wever T 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijsbaanvereniging van Kantens.

Aan woorden
voorbij…
Antonius: Het Huis van de Heer
door de eeuwen heen
gedragen
door steen en aarde…
door storm en stiltes
in kleur
dooreen geweven
de vaste grond gevonden!
Antonius,
Het Huis van de Heer
'Hoe schoon zijt Gij….'
Vernieuwd
door kunstig handwerk
van bouwlieden….
roep je op
door klokgelui
over dorp en akker,
te komen
te zingen
te luisteren naar het Woord van de
Heer…
Omringd
door een wolk van gebeden
van hen die ons
zijn voorgegaan….!'
Wij mogen opnieuw beginnen
door tijd en tijden heen,
Ommuurd
door stenen uit het verleden.
Antonius…
een huis voor ons dorp!
Jan Venema

Agenda
Rottum
Tot 28 februari
kerk Rottum
09.00 - 17.00 uur
Novo kunstenaars
gratis entree
________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis
Koor Pavane
Zaterdag 15 februari
Dorpshuis
20.00 uur
Amerikaanse filmavond
Entree 4,00 (inclusief één consumptie)
Zaterdag 19 april
Dorpshuis
20.00 uur
Italiaanse filmavond
Entree 4,00 (inclusief één consumptie)

Zaterdag 13 september
Dorpshuis
20.00 uur
Italiaanse filmavond
Entree 4,00 (inclusief één consumptie)
Zaterdag 15 november
Dorpshuis
20.00 uur
Italiaanse filmavond
Entree 4,00 (inclusief één consumptie)
____________________________________________

Kantens
Donderdag 6 februari
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop
(Alleen bij voldoende deelname)
Dinsdag 11 februari
t Schienvat
20.00 uur
Vrouwen van Nu
Woensdag 12 februari
t Schienvat
20.00 uur
Vertelcafé (gratis aanschuiven in
de Salon)

Donderdag 20 februari
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop
(Alleen bij voldoende deelname)
Zaterdag 22 februari
t Schienvat
v.a. 16.00 uur
Muzieksessie voor het goede doel
Gratis entree
Woensdag 26 februari
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub
zaterdag 1 maart
t Schienvat
vanaf 18.30 uur
v.v. K.R.C. organiseert sinds jaren
weer een ouderwets gezellige bazaar. t Schienvat zal vol staan met
diverse spellen zoals o.a. blik
gooien, sjoelen, 21 spel, rad van
avontuur, ring gooien, enveloppenspel, roosjes schieten, darten en
nog veel meer. Er zijn leuke prijzen
te winnen! Kom voor veel gezelligheid, lol en leuke prijzen. Bazaar ten
bate van v.v. K.R.C.

Vaste activiteiten t Schienvat
Dinsdag
09.30 11.30 uur
Volksdansen
19.30 21.30 uur
volleybal
20.00 - 22.00 uur
tai Chi
Woensdag
19.30 - 20.30 uur
Body Shape
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub (één keer per twee
weken)
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
OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur
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Foto van de maand
Kerkje van Rottum op de avond van de stroomuitval, 10 januari. Geen lamplicht en wel maanlicht, het was prachtig
om buiten te zijn op deze heldere avond. Aan alle kanten hoorde ik vogels roepen. Als je heel goed kijkt kun je
ze misschien wel horen...
Anet Eveleens
_________________________________________________________________________________________

Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
T 551924
E info@tlougnijs.nl
www.tlougnijs.nl
Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
Rabobank 34.22.17.933
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost
18,- per jaar (per 1-1-2013).
___________________________________________________
Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T 434206
___________________________________
Redigeerwerk:
Paulien Ros.
______________________________

Super seizoen meiden K.R.C.
Het eerste seizoen van het meidenteam van v.v. K.R.C. is een super goed seizoen geweest. K.R.C. MC1 ging
enthousiast van start. De meisjes waren erg gemotiveerd om te gaan voetballen. Na zeven wedstrijden te
hebben gespeeld in het afgelopen seizoen hebben ze 12 punten in de wacht gesleept. Vier wedstrijden
gewonnen, nul gelijk gespeeld en drie verloren. Ze zijn op een keurige vijfde plek geëindigd. We hopen dat ze
in het voorjaar weer zo'n mooi voetbal seizoen tegemoet gaan.
Astrid Blaauwwiekel geeft de trainingen, ze zou in eerste instantie
meehelpen opstarten van het team,
maar al snel vond ze het zo leuk dat
ze elke week nieuwe trainingen op
internet aan het zoeken is. Met behulp van Roelf, Jan en Jurjen weet
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ze iedere week weer de meisjes de
voetbaltechnieken bij te brengen.
Op de zaterdagen wordt ze geholpen door Marten Miske. Tijdens de
wintermaanden doen ze mee met
de zaalwintercompetitie in Uithuizen, de trainingen vinden plaats in

t Schienvat op donderdagavond van
19.00 20.00 uur. Alle meisjes tussen de 12 en 15 jaar zijn welkom,
kom gerust een keertje meetrainen. Sport, gezelligheid en plezier
staan bij de meiden voorop.

Drukwerk wordt verzorgd door
Drukkerij Sikkema.
__________________________________________________

Oud papier
zaterdag
8 maart
T 0595 551788

