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1. We chatte ff met...
Jan Blaauwwiekel
2. Wat is je favoriete muziek?
Armin van Buren.
3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden en
waarom?
Ik zou wel kampioen vissen willen
worden, omdat ik het heel erg leuk
vind om langs de waterkant te zitten
en vissen te vangen.
4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds) tegenkomen?
Ik speel vaak om de kerk met kinderen van school en met Hugo
Frankruijter.
5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Mijn favoriete vakantieplek is Zuid
Limburg.
6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je 's nachts wakker maken?
Je kunt mij 's nachts wakker maken voor… nee, laat mij maar lekker slapen.
7 Op welke site ben je vaak te
vinden?
Ik speel vaak spelletjes op mijn
tablet en ik zit soms op vissen.nl te
kijken.

Ik wil graag nog een keer met het
vliegtuig naar een ver en warm
land.
9. Aan welke activiteiten
in het dorp doe je mee?
Ik zit op voetbal bij v.v. KRC, doe
mee met speelweek en ga naar
club in Salem.
10. Wat zou jij in het dorp waar je
woont, willen veranderen en waarom?
Ik zou graag een skatebaan willen
op de ijsbaan en een leuke stoere
speelplek in het bos.
11. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Met Hugo Frankruijter.

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
er uit?

Denktank Kantens
Naar aanleiding van de oproepen in t Lougnijs heeft zich inmiddels een
denktank geformeerd. Er nemen negen inwoners en tenminste twee
bestuursleden zitting in deze denktank. De groep kwam op 13 februari
voor de eerste maal bijeen in t Schienvat.
De opdracht voor de Denktank Kantens is om een mooie bestemming
te vinden voor het aanbod van de
NAM. De NAM heeft aangegeven
duurzame projecten te financieren,
mogelijk is zoiets ook voor Kantens
haalbaar.
Met andere woorden, het voorstel
moet toekomstbestendig zijn en
ten goede komen aan alle dorpelingen.
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Iedereen was vol enthousiasme en
na enkele uren brainstormen kwamen er vele ideeën op tafel, een
aantal is zelfs ambitieus te noemen.
Alle ideeën zullen op haalbaarheid
getoetst worden en de komende
periode zullen enkele hiervan verder uitgewerkt gaan worden.
Vereniging Dorpsbelangen Kantens

(T)rillingen
Donderdag, lekker een dagje vrij
vanwege onze trouwdag, dus besluit ik na de ochtendkoffie maar
eens een lekker rondje te gaan
lopen door mijn prachtige dorpje op
de, al even mooie, oudste wierde
van Nederland.
Het weer is perfect. Heerlijk zonnig en een klein briesje. Aan het
eind van het dorp, vlak voor de
afslag naar de ossegang rond het
dorp, ga ik even op de bloembak
zitten om van het uitzicht richting
Bethlehem te genieten. Ik droom
weg en krijg allerlei schitterende
visioenen uit vervlogen tijden. Een
paard en wagen komen over het
zandpad aangereden en stoppen
vlak bij mij, aan de haven. Ik schrik
wakker uit mijn gepeins door het
lawaai van een vrachtwagen die de
Jan Boerweg insteekt.
Ik vervolg mijn tocht over de ossegang langs Rottumer maar. Halverwege sta ik even stil en kijk
richting het prachtige melkhuis met
het leuke kunstwerk. Ik zwaai even
naar Willem die in zijn tuin bezig is
en aai zijn hond die kwispelend op
mij af gelopen komt.
Dan naar het bruggetje en over het
eeuwenoude kerkepad op het land
van boer Bierema weer richting het
dorp. Weer sta ik even stil om te
genieten van het plaatje dat ik zie.
Een redelijk steil oplopende heuvel
met op de top ons mooie kerkje.
Ik besluit zo dadelijk even naar de
expositie van Novo te gaan kijken
die in de kerk hangt. Ik slenter
verder tegen de bult op en als ik
bovenaan ben loop ik om het dorpshuis heen.
Ik schrik me een hoedje als ik
ineens de vrachtauto zie staan voor
het oude hek van het kerkhof. Een
enorme kraan is allerlei materiaal
aan het uitladen en zet dat op het
kerkhof neer. Hier moet ik het mijne
van weten. Ik stap resoluut op de
kraanbediende af en zie dat er steigermateriaal wordt uitgeladen. 'Wat
is hiervan de bedoeling', is mijn
vraag aan hem, 'gaan we verbouwen'?
'Nee meneer, voor de kerk!' Daar
weet ik niets van, wat is hier loos?
'Meneer, door de trillingen hier in de
buurt zijn er problemen met het
plafond.'
Trillingen? Trillingen? 'Ik snap u
niet?'
'U weet wel, dat gedoe met het
aardgas.'
'AARDBEVINGEN bedoelt u, meneer, dat is wel iets meer dan wat

trillingen.' 'Dat zal meneer, maar u
mag de kerk niet meer in!'
Pardon… IK MAG DE KERK NIET
MEER IN? Dat zullen we dan nog
wel eens zien! Ik loop resoluut door
het hek, richting mijn prachtige oude
kerkje. Bij de voordeur aangekomen, staat er een groepje mensen
met bouwhelmen op. Verbaasd blijf
ik staan, wat is hier allemaal aan de
hand?
Een heer in driedelig kostuum, met
een koddige gele bouwhelm op zijn
hoofd, komt op me afgelopen en
vraagt wie ik ben. 'Ik, ik ben hier de
dorpsbewoner! En u bent?' 'Ik ben
de opzichter van de werkzaamheden.' Maar welke werkzaamheden,
er is immers niets gepland. 'Nee
meneer, maar door de trillingen zijn
er delen van het plafond naar beneden gekomen en daarom gaan we
de hele boel in de steigers zetten.'
'Dat wil ik zien', zeg ik hem en ik
maak aanstalten de kerk te betreden. 'STOP', zegt de man en houdt
me tegen. 'U mag de kerk niet meer
betreden!' Ik val stil, en dat gebeurt
me niet vaak, en staar de man in zijn
koddige outfit verbijsterd aan.
En nu? De klok moet worden opgewonden en zondag is er weer een
kerkdienst en de kunst van Novo
dan en… en… en. Vele vragen
borrelen in me op.
De man legt een arm om me heen
en probeert me gerust te stellen.
'We gaan alles herstellen en er
weer een prachtig monument van
maken.'
Ik kijk hem nog steeds verdrietig
aan, inmiddels zijn bouwvakkers
begonnen de steigers te plaatsen
en galmt er muziek uit een radio
door de kerk. Voorzichtig kijk ik om
het hoekje van de deur. Er ontstaat

iets achter mijn ogen waardoor het
zien allemaal wat waziger wordt. Ik
draai me om en loop weg, mijn
ogen drogend en mijn neus snuitend.
Trillingen? Koude r?llingen krijg ik
er van en dat allemaal door dat
aardgas, dat er onder onze prachtige wierde zit.
Ik hoop dat we snel weer in onze

kerk kunnen en tot die tijd moeten
we het maar doen met de gevolgen
van die trillingen. Ik krijg er alleen
maar rillingen van.
Groet,
uw ReRo
Kijk voor foto's op www.rottum.org
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Beste lezer
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Stichting Project Oekraïne van dit
seizoen. We zijn blij om te kunnen vermelden dat dit al het vijfde jaar is
dat er projecten georganiseerd worden in Roemenië en Oekraïne. Ook
zal er weer een transport plaatsvinden naar Roemenië. Er is nog steeds
veel dankbaar werk te verrichten! Er is al een groep die bereid is projecten
uit te voeren in het Oostblok. In deze nieuwsbrief meer informatie over
de projecten en de acties die we organiseren. We willen u ook via deze
weg hartelijk bedanken voor uw ondersteuning in allerlei vormen! Giften
zijn altijd welkom op ons rekeningnummer.
Lijkt het je leuk om mee te doen met de projecten en op deze manier iets
te betekenen voor je medemens? Neem dan contact met ons op!
Met vriendelijke groet,
Stichting Project Oekraïne

PROJECTEN 2014
PROJECT 1 - PIR ROEMENIË
Vanaf 1 november 2012 is ds. Szabo Sándor werkzaam in de gemeente van Pir. In 2011 en 2012
hebben we in Iriny al projecten
uitgevoerd met ds. Sándor. In 2013
zijn we voor het eerst in Pir geweest. We zullen nu voor de tweede
keer in Pir aanwezig zijn.
Pir is de Roemeense naam van het
Hongaars sprekende dorp
Szilágypér. In de zomer van 2013 is
er een kinderbijbelweek georganiseerd en een begin gemaakt met de
renovatie van een verenigingsgebouw.
Aan de kinderbijbelweek zullen ook
dit jaar weer zigeunerkinderen
meedoen. De gemeente heeft financiële problemen, maar ze hoopt
dat ze geld kan sparen voor dit
werk. Het realiseren van een gebouw is voor hen erg belangrijk.
Daarom wil Stichting Project Oekraïne hen ook weer ondersteunen
met praktische en financiële hulp.
Verder willen we net als vorig jaar
weer een transport naar Roemenië
realiseren. De spullen die we brengen worden in Roemenië verkocht.
De opbrengst is voor de kerkelijke
gemeente, men wil graag diaconale hulp geven. Een ander gedeelte
van de opbrengst is voor een gaarkeuken in het dorp Vaida.
Voor het transport zijn we op zoek
naar kleding, fietsen, schoenen,
laptops, computers en meubilair.
Kleding graag gewassen, in een
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vuilniszak of doos aanbieden. In
week 22/23 vertrekt het transport.
Wilfred Bijsterveld is de coördinator van het transport. Voor informatie kunt u hem bellen/met hem contact opnemen via M 06-57199021.
Project 2 Dokterspost
In 2012 zijn we begonnen met het
opknappen van de dokterspost in
Tivadar, Oekraïne. De dokterspost
verkeerde in zeer slechte en onhygiënische omstandigheden. De
dokterspost bestaat uit 11 kamers
en twee toiletten. Vorig zomer zijn
er twee kamers opgeknapt, de kamers hebben we van top tot teen
gestript en daarna alles opnieuw
aangepakt. De dokterspost is weer
volop in gebruik, er is een toename
van patiënten. Dit jaar is het de
bedoeling dat we financiële hulp
geven voor de opnamekamer en de
toiletten. Misschien kunnen we ook
helpen met het renoveren. We willen deze mensen graag a.s. zomer
verder helpen. Hopelijk geeft dit
hun goede moed om de dokterspost draaiende te houden.
PROJECT 3
KINDERDAGVERBLIJF
In het dorp Petrovó naast de dokterspost zijn we in de zomer van
2013 begonnen met het opknappen
van een huis dat gaat dienen als
kinderdagverblijf voor zigeunerkinderen. Deze kinderen komen uit
twee verschillende kampen. Ze
hebben behoefte aan een plek om
dagelijks heen te gaan. Dit maakt
de stap om naar school te gaan
makkelijker. Ook kunnen ze leren
over hygiëne en het leven buiten het
kamp. Naast het opknappen van
het huis en de tuin zullen we deze

'UIT JE BOL, EEN MAND VOL'
Er zijn manden te koop met bloembollen erin. Deze manden zijn bij
één van de projectleden te bestellen.

zomer een kinderbijbelweek organiseren voor de zigeunerkinderen.
Project 4
Transport Nederland Roemenië
Het transport zal, zoals genoemd
bij project 1, twee doelen dienen en
vormt het vierde project. Spullen
die in Nederland overbodig zijn,
kunnen in Roemenië zeer waardevol en nuttig zijn. Daarnaast is er
met de verkoop van de spullen ook
een financiële impuls.

ACTIES
Om geld in te zamelen organiseren
we tal van grote en kleine acties:
FLESSENACTIE
Elke laatste zaterdag van de maand
komen wij legen flessen halen in
Kantens en omstreken. Wilt u ook
dat we bij u langskomen? Neem
dan contact met ons op!
OLIEBOLLENACTIE
Afgelopen jaarwisseling zijn er oliebollen verkocht in Kantens en omstreken. De actie verliep goed en
heeft 572,65 opgebracht.

ACTIE LEENS
In het dorp Leens zal dit jaar een
grote actie plaatsvinden. Deelnemers zitten 24 uur lang op een paal
en laten zich hier voor sponsoren.
Komt allen, er is genoeg te zien en
te beleven op 7 en 8 juli.
OUD IJZERACTIE
Oud ijzer? Wij brengen het voor u
weg!
Bel Hans Tuinstra: M 06 125 754 71
PROMOTIEFILMPJE, BRUILOFT,
BEDRIJFSFILM OF BELIJDENIS
DOEN?
Tegen vergoeding kan Jaap Plas
FullHD filmen, met statief en externe microfoon voor goed geluid. Dit
voor verschillende doeleinden.
Voor meer informatie:
jaap-plas@hotmail.com
of M 06 27177670.
AARDBEIENACTIE
In de maand juni zullen we weer
een aardbeienactie houden, waarbij u aardbeien kunt bestellen.
MARKTEN
We zullen op verschillende markten aanwezig zijn met een kraam
met allerlei artikelen. De eerstvolgende markt vindt plaats op 19
maart tijdens de verkiezingen in t
Schienvat te Kantens.
UILTJES HAKEN
Meedoen met uiltjes (sleutelhangers) haken? Vraag het patroon op!
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Hier een stukje van Laurens Groeneweg en Susanne Ongering.
De meeste mensen in het dorp zullen Laurens wel kennen als zoon van
de bakker. En voor de mensen die wel eens van de naam Ongering hebben
gehoord, dan is dat goed mogelijk, want Susanne haar vader heeft een
kunsthandel in de stad.
Sinds mei 2012 wonen Laurens en
Susanne in Kantens. Eerst woonden zij tijdelijk bij Ineke aan de
Langestraat, maar nadat hun huis
aan de Middelstumerweg 36 grondig is verbouwd, wonen ze daar
nu.
Laurens heeft van 2006 tot 2012
Kantens verlaten om in de stad te
wonen. In die periode heeft hij
Susanne leren kennen. Zij woonde
toen nog op kamers boven de zaak
van haar vader. Na drie jaar samen te hebben gewoond in de stad
werd het tijd om samen iets op te
gaan bouwen. Er is toen besloten
om met Paul Knot van huis te
wisselen.
Na het volgen van de mbo-v en
daarop aansluitend de hbo-v studie werkt Susanne sinds 2006 in
het Martini ziekenhuis, eerst werkte ze daar als oproepkracht op
diverse afdelingen.
In 2009 kreeg ze op de kinderafdeling een vaste aanstelling als verpleegkundige. Na het volgen van
diverse studies mag ze zichzelf nu
kinderverpleegkundige noemen.
Ze werkt met veel plezier in het
ziekenhuis.
Laurens werkt sinds 2003 bij de
Koninklijke Marine. Hij heeft op
verschillende schepen van de
Marine gevaren.
Na het volgen van diverse opleidingen werkt hij nu als kwartiermeester op de Zr Ms Johan de Witt
en heeft hij daar de leiding over het
voertuigendek. Ook speelt hij een
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rol als duikleider in het duikteam
van het schip. Vorig jaar is hij zes
maanden op uitzending geweest,
richting Somalië. Op dit moment
kijkt Laurens uit naar een andere
baan zodat hij wat meer thuis kan
zijn.
Laurens vindt het heerlijk om weer
in Kantens te wonen. Aan de Middelstumerweg hebben ze een
prachtig plekje gevonden om nog
vele jaren te wonen.
Voor Susanne was het eerst wel
even wennen om vanuit de stad
naar een klein dorpje in het hoge
noorden te verhuizen. Gelukkig is
ze inmiddels aardig ingeburgerd
en heeft ze haar plekje gevonden.
Nu het huis klaar is hebben we
weer wat tijd voor onszelf, er is
natuurlijk nog genoeg te doen in en
om het huis, maar nu is er wat
meer tijd om samen leuke dingen
te ondernemen. Samen een dagje
naar de stad of op bezoek bij familie en vrienden. Van een lange
boswandeling of een dagje naar
een eiland kunnen wij ook erg
genieten.
Laurens is elke week op vrijdagavond op de ijsbaan in Kardinge te
vinden en Susanne wil straks weer
gaan dansen bij een balletgroep in
de stad waar ze eerder al meerdere jaren heeft gedanst.
Wij hopen dat we nog lang kunnen
genieten van ons prachtige huis in
Kantens. Tot nu toe lukt dat aardig!
Laurens en Suzanne

Jaarvergadering Vereniging
Dorpsbelangen Rottum
Beste Kaansters,
Kortgeleden werd ik benaderd om een stukje te schrijven voor t Lougnijs,
dus bij deze. Ik, Winy, ben geboren en getogen in Kantens als tweede van
zeven in het gezin van Henk en Ria van der Veen. Sinds mijn huwelijk met
Roelof Kingma woon ik in Franeker, al 21 jaar. We hebben twee dochters
en een zoon. Onze zoon is geboren met een schisis, net als ik.
Toen ik vier was, ging ik naar de
kleuterschool bij juf Roede. Daar
heb ik veel prettige herinneringen
aan. Op mijn zesde moest ik naar
de Holwerdaschool in Middelstum,
maar achteraf was ik veel liever in
Kantens naar school gegaan. Na
mijn lagere schooltijd ging ik naar
het lbo in Groningen, waar ik na het
tweede jaar koos voor verzorging.
Toen het derde jaar aanbrak, kwamen vanuit Drachten een heleboel
leerlingen naar Groningen en de
helft uit mijn klas was Fries. Onderling spraken ze Fries en tot hun
grote verbazing, en ook de mijne,
kon ik de gesprekken moeiteloos
volgen. Dit vonden ze erg leuk en
vanaf die tijd heb ik het erg naar
mijn zin gehad op school.
Met mijn diploma verzorging op
zak ben ik verder gaan leren, maar
helaas wist ik toch eigenlijk niet
wat ik precies wilde worden. Een
paar dingen wist ik wel zeker, niet
in een bejaardentehuis en al helemaal niet als schoonmaakster.
Toen Roelof en ik getrouwd waren
heb ik een paar jaar gewerkt als
productiemedewerker in diverse
fabrieken. Gelukkig was er in de
omgeving van Franeker genoeg
keus en had je geen lange reistijden.
Toen de kinderen kwamen ben ik
gestopt, ook omdat Roelof toen in
de beveiliging werkte en met een
nul-urencontract een heel onregelmatig leven had. In 2007 hebben we dan ook het roer omgegooid en is Roelof gaan werken als
technisch medewerker in het bedrijf van zijn zwager en heb ik me
weer laten inschrijven bij o.a.
schoonmaakbedrijven. Begin 2008
ben ik aan de slag gegaan als
schoonmaakster-invalster en voor
het einde van dat jaar had ik diverse objecten en twee vaste contracten voor 20 uur in de week. Dit
werk doe ik nog steeds en met heel
veel plezier.

En dan nu natuurlijk de vraag hoe
het een Groninger bevalt in Friesland, in Franeker. Het bevalt me
hier uitstekend. Ten eerste ben ik
niet de enige Grunneger in de stad
en in de kerk. Ten tweede is Franeker een schitterende oude stad
met veel historische oude panden,
waaronder het planetarium en het
Martenahuis. Hier valt heel veel
over te vertellen, maar ik vind het
leuker om het jullie persoonlijk te
laten zien. Wat de omgeving van
Franeker betreft, Kantens en omgeving vind ik veel mooier en
mooie huizen en boerderijen vind
je bij jullie ook. Helaas kun je toch
moeilijk bij mensen aanbellen om
te vragen of je hun huis of boerderij
mag bekijken. Wat me het meeste
opvalt aan Kantens, is dat alle
speelvelden van vroeger zijn volgebouwd. In mijn herinnering kon
je vroeger overal spelen waar je
maar wilde, zolang je niet betrapt
werd.
Met veel plezier denk ik ook terug
aan de kinderspeelweek met hutten bouwen en verven, de fietsspeurtocht, stokbrood bakken met
Jans Kruit, wandelen naar Bethlehem (welke lolbroek heeft dat bedacht?). De legertenten op het veld
achter de kerk en film kijken waarbij de apparatuur toch wel vaak
haperde of lag dat aan mij? Hieraan terugdenkend komen weer
veel namen en gezichten naar
boven en veel gebeurtenissen. Het
is wel jammer dat als ik mijn oude
dorpsgenoten tegenkom, ik de
meesten niet meer herken. Daarom vind ik het heel leuk dat ik een
stukje mag schrijven, want ik ben
dan wel uitgevlogen, maar Kantens en dorpsgenoten zijn niet uit
mijn gezichtsveld en herinnering
verdwenen. Dus misschien tot
ziens in Kantens of in Franeker.

Op vrijdag 7 februari hebben we in dorpshuis t Kloosterstee onze
jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens het officiële
gedeelte van de vergadering hebben we, na jarenlange inzet van beide
dames, helaas afscheid genomen van onze voorzitter Nicole Boschman
en bestuurslid Renate Pool. Beiden werden in het zonnetje gezet en
kregen een mooi boeket bloemen en een VVV-bon. Van alle aanwezige
dorpsbewoners kregen ze een welverdiend applaus!
Na de pauze hebben we een zeer
interessante presentatie gezien van
het klooster Juliana. Zoals u wellicht weet, heeft er vroeger een
klooster in Rottum gestaan. Willem
van Wijnen heeft samen met de
heren Giezen, Gramsbergen en
Algera onderzoek gedaan naar de
fundamenten van het klooster. Door
weerstandsmetingen hebben ze
een beeld kunnen schetsen van
hoe het klooster Juliana eruit moet
hebben gezien. Tijdens een animatiefilmpje hebben we ons dorp kunnen bekijken in vroegere tijden.
Heel bijzonder om op deze manier
door je dorp te wandelen en te zien
hoe het klooster, de molen, de leerlooierij en de timmerwerkplaats in
het dorp hebben gestaan. In 2014
komt er een boekje uit over het
klooster Juliana, inclusief de dvd

met deze animatiefilm. We houden
u op de hoogte!
Na de presentatie hebben we als
dorpsbewoners nog een tijd gezellig vertoefd in het dorpshuis. Met
een heerlijk glas wijn hebben we
een toast uitgebracht op een koppel
in Rottum dat hun 50 jarig huwelijk
vierde! Later op de avond werden
we door Willem en Maria getrakteerd op prachtig pianospel en de
zingende zaag!
Namens de VDR,
Nelie de Vries

Zoutkist Kantens
Met de plaatsing van een zoutkist door de gemeente Eemsmond, op de
hoek Pastorieweg/Pastoriepad en langs de Bredeweg, heeft ons dorp
de beschikking gekregen over strooizout. Vrijwilligers kunnen hiermee
wegen en paden bestrooien, die niet zijn opgenomen in de strooiroutes.
De sleutelhouder van deze zoutkisten is John van de Rijdt. Het is
onwaarschijnlijk dat er deze winter nog een beroep wordt gedaan op het
gebruik van dit strooizout. Het weer is mild en de lente in zicht. Mocht
dit echter wel nodig zijn, dan kunnen vrijwilligers zich bij John melden
voor de sleutel. Hij zal er tevens voor zorgen, dat de kisten aangevuld
worden wanneer dat nodig is. U kunt John bereiken op:
T 551395 of jsvanderijdt@home.nl

Met vriendelijke groeten,
Winy Kingma- v.d. Veen
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Nieuwsbrief

Uitvaartvereniging Kantens
Leden van onze uitvaartvereniging en inwoners van Kantens, Rottum en
Stitswerd. Op 15 april is de jaarvergadering gepland. Een uitnodiging
hiervoor met de agenda zal in t Lougnijs van april geplaatst worden.
DOEL VAN DE VERENIGING
Zorgen voor een plechtig en waardig afscheid van onze leden bij
zowel het begraven als ook bij een
crematie.
WAT HOUDT HET
LIDMAATSCHAP IN
Bij een begrafenis binnen het werkgebied in de dorpen Kantens, Rottum en Stitswerd en naaste omgeving geeft de uitvaartvereniging de
nabestaanden de mogelijkheid kosteloos gebruik te maken van de
voorganger en vier dragers van de
uitvaartvereniging, alsmede het
gebruik van lijkwagen.
De leden die buiten het werkgebied
zijn gaan wonen en lid zijn gebleven
van de uitvaartvereniging betalen
zelf de vervoerskosten tot aan de
ingang van kerk of dorpshuis.
Bij een crematie waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een of
meerdere diensten van de uitvaartvereniging, stelt de uitvaartvereniging een vergoeding beschikbaar.
Vervoer van de overledene naar de
crematoria komt voor rekening van
de nabestaanden.
TOETREDEN ALS LID VAN DE
UITVAARTVERENIGING
Als lid van de uitvaartvereniging
kunnen toetreden gezinnen die in
het werkgebied wonen. Kinderen
die jonger zijn dan 18 jaar vallen
onder de gezinsregeling. Personen
van 18 jaar kunnen lid worden van
de uitvaartvereniging en betalen
zelfstandig het contributiebedrag dat
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daarvoor is vastgesteld. Allen die
ouder zijn, tot aan de leeftijd van 45
jaar, kunnen lid worden en betalen
een vastgesteld bedrag plus de
jaarcontributie die dan geldt. Deze
regeling is opgenomen in het huishoudelijk reglement van de uitvaartvereniging.
CONTRIBUTIE
Als lid van de uitvaartvereniging
betaalt men de contributie die is
vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Het bestuur heeft gekozen voor de goedkoopste manier
van contributie-inning, namelijk via
incasso. Velen van de leden hebben dit ook geregeld. Een behoorlijk
aantal niet en daarom moet de penningmeester kwitanties en girokaarten versturen, wat voor de uitvaartvereniging veel kosten met
zich meebrengt.
Het bestuur heeft dan ook gemeend
u nu te vragen om een machtiging
af te geven of, als dit niet kan, de
toegezonden acceptgiro per omgaande te betalen.
Bij toezending van een eerste herinnering zal het openstaand bedrag
verhoogd worden met 2,50 administratiekosten, bij een tweede
herinnering wordt 5,00 extra in
rekening gebracht. Bij niet betalen
van de tweede herinnering plus
kosten 'binnen een maand na verzending' volgt automatisch uitschrijving en vervallen de rechten
op vergoeding.
het bestuur

In dit stukje zal ik u iets meer vertellen over mijn werk als dierenarts bij
de Dierenbescherming Groningen. Momenteel werk ik één dag in de
week als dierenarts op het asiel van Winschoten. Ook werk ik nog 28
uur als sociotherapeut bij de dr. S. van Mesdagkliniek, maar daarover
misschien later eens meer.
De meeste dieren die op het asiel
worden opgevangen zijn zwerfdieren, een klein deel bestaat uit afstandsdieren. De zwerfdieren moeten minimaal twee weken in het
asiel verblijven, voordat het eigendomsrecht vervalt en het dier dus
geplaatst mag worden. Binnen vijf
dagen moeten de binnengekomen
dieren worden gevaccineerd en dus
worden ze allemaal nagekeken.
Als ze gezond zijn worden ze zo snel
mogelijk na die twee weken gesteriliseerd of gecastreerd, tenminste
de katten. De honden worden niet
allemaal gecastreerd of gesteriliseerd. De dieren die gezond zijn
kunnen dan geplaatst worden, ze
zijn dan dus allemaal gevaccineerd,
gechipt, gecastreerd of gesteriliseerd en ontwormd en ontvlooid.
Het onderzoek van de binnengekomen dieren levert ook regelmatig
bijzonderheden op. Dieren komen
ziek binnen of worden ziek tijdens
het verblijf op het asiel. Van deze
dieren proberen we dan de diagnose te stellen en ze natuurlijk
weer gezond te krijgen. De dieren
die geplaatst worden krijgen nog
twee weken veterinaire zorg van
ons. Het komt regelmatig voor dat
door de stress van het plaatsen
klachten optreden. De eventuele
behandeling hiervan nemen wij dan
voor onze rekening. Vanzelfsprekend is preventie erg belangrijk.
Daar waar veel dieren bij elkaar
zitten is de kans groot op het uitbreken van allerlei ziekten, met name
niesziekte en schimmel zijn vervelende aandoeningen. We hebben
allerlei protocollen ontwikkeld
waarin looplijnen, hygiëne- en
werkvoorschriften erg belangrijk
zijn. Het leuke van dit werk is dat
ook de dierenambulance aan het
asiel is verbonden. Ik krijg soms de
meest bijzondere dieren in mijn
spreekkamer. Zo heb ik de laatste
tijd een reiger met een kapotte vleugel, een verzwakte valk, een jonge
mol (jawel…..), een steenmarter,
een zwaluw die in een vliegenstrip
was gevlogen en een meeuw met
een kapotte vleugel behandeld. De
dieren die te redden zijn worden
vaak overgebracht naar een gespecialiseerd opvangcentrum. De
dieren die te erg lijden en waarvan

de prognose slecht is, laat ik inslapen.
Ik zal proberen om kort even een
dag op het asiel te beschrijven.
Overigens is kort van stof zijn niet
mijn sterkste punt, dat zullen de
mensen die mij kennen vast beamen! Als ik op het asiel kom zijn de
operatiepatiënten al gebracht. Deze
worden door de assistente of door
mijzelf onder narcose gebracht.
Meestal bestaat dit uit twee afzonderlijke injecties. Ik leg de operatiematerialen klaar terwijl de assistente de operatiepatiënten klaarmaakt. Meestal begin ik met de
sterilisaties en de castraties, gevolgd door bijzondere ingrepen.
Denk hierbij aan het verwijderen
van bultjes, ooglidcorrecties (bv.
wanneer het ooglid naar binnen
krult heeft het dier hier last van) of
het verwijderen van het oog, gebitsbehandelingen, ooroperaties en
andere ingrepen. Ook doen we dan
de bloedafnames en bloedtesten
en urine/onderzoeken. De grote
ingrepen laat ik aan een collegapraktijk over. Ik vind dat ik daarvoor
te weinig operaties verricht om hier
voldoende kundig in te blijven. Tussendoor kan er dus altijd een spoedgeval van de ambulance binnenkomen. Rond 13.00 uur start ik met het
spreekuur. Hier komen vrijwilligers met hun dieren, maar ook
nieuwe eigenaren die onder de
nazorg vallen. Hierna gaan we de
gezonde dieren vaccineren, chippen, ontwormen en ontvlooien. Als
laatste doen we de zieke dieren.
Behalve het praktische werk gaat
er ook veel tijd zitten in bijkomende

zaken, zoals de apotheek op orde
houden, bestellingen doen, mensen bellen hoe iets is gegaan, vertegenwoordigers te woord staan,
overleggen met leidinggevenden
enz. Kortom, een afwisselende
baan!!!!

Als u nu denkt: ik wil wel een poes
of een hond uit het asiel een mooi
leven geven, kijk dan voor informatie op de site:
www.dierenasiels.com
Pian Nomden,
Kantens

Dieverdoatsiemarkt
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart:
Dieverdoatsiemarkt met 25 standhouders.
Open van:
13.00 - 18.00 uur
Waar:
t Schienvat - Kantens
Ook een demonstratie om 14.00 en 16.00 uur van Spaanse paarden, deze
wordt gehouden op het plein van de Christelijk Gereformeerde kerk (naast
t Schienvat).
______________________________________________________________________
Paard & Spirit organiseert in samenwerking met t Schienvat

'Het dier natuurlijk gezond'
Workshop/Lezingen over het gezond houden van dieren
op een natuurlijke wijze
Je paard in z'n element. Over de verschillende karaktertypes van
paarden, bekeken vanuit de Chinese 5 elementenleer. Hoe herken je de
verschillende karaktertypes (hout, vuur, water, aarde en metaal) aan de
hand van hun gedrag? Welke emotie drijft jouw paard en wat heeft het
van je nodig? Welke sterke punten heeft een bepaald karaktertype en
wat gebeurt er als het paard geestelijk niet in balans is? En hoe zit dat
bij de ruiter?
datum: woensdag 26 maart
tijd:
19.00 - 21.30 uur
locatie: t Schienvat in Kantens
kosten:
17,50 incl. twee koffie
Meer informatie kunt u vinden op:
www.paardenspirit.nl (ook voor opgave)
M 06-30620083
Paard en Spirit levert producten en
diensten voor mens, dier en natuur.
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In deze crisistijd staan 2e kans kledingzaken in de belangstelling. Ook
Kantens heeft zo'n zaak met de naam 'De Jungle'. Liesbeth Mars heeft
de garage bij haar huis aan de Pastorieweg ingericht als kledingzaak. Op
een middag praat ik met haar over 'De Jungle'.

Bij jungle denk ik aan het oerwoud.
Hoe kom je aan die naam?
'Barbera Spriensma heeft de naam
bedacht. Zij had haar zaak een beetje in junglesfeer ingericht. Er hingen veel knuffeldieren, zoals aapjes en beren. Toen ze stopte heeft
Kristel Jansen de naam overgenomen. Omdat de naam bekend is in
het dorp heb ik Barbera gevraagd of
ik de naam ook mocht gebruiken en
ze vond het heel leuk. Maar ik heb
geen junglesfeer, want het moet
allemaal schoongemaakt worden.
Alle ingebrachte knuffels zijn naar
de Voedselbank gegaan.'
Hoe lang doe je dit werk nu?
'Op 1 mei 2013 ben ik open gegaan.
Voor die tijd was ik al begonnen met
kleding inzamelen. In de garage is
een nieuwe vloer gelegd, er is verlichting aangebracht en ik wilde
beslist een pashokje hebben.
Meestal is die er niet, maar ik vind
het belangrijk dat klanten kunnen
passen. En er moesten natuurlijk
ook kledingrekken komen.'
Hoe kom je aan de kleding?
'Bij scholen, peuterspeelzalen, de
Plusmarkt en op Facebook heb ik
bekend gemaakt dat ik een 2e kans
kledingzaak begon. Mond-totmondreclame werkt eveneens.
Familie uit Drenthe neemt met verjaardagen wel kleding mee. Dat is
weer een andere stijl en niet bekend in het dorp.
Ik werk op 30/70 % basis. De inbrenger krijgt 30 %, de rest is voor
mezelf. Sommige mensen willen
niets van de opbrengst, dat is ook
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goed. Kleding die na twee à drie
maanden niet verkocht is, gaat naar
goede doelen, zoals de Voedselbank of project Oekraïne. Babykleding gaat naar een inzamelpunt in
Uithuizen voor een weeshuis.'
Zelf noem je het geen 2e hands,
maar 2e kans kleding.
'2e kans klinkt vriendelijker, positiever. Gedragen kleding is niet
meteen versleten, kan best nog een
tweede kans krijgen.'
Naast kleding heb je ook speelgoed. Hoe werkt dat?
'Ik weet niet hoe het komt, maar
speelgoed liep niet. Zitten kinderen
misschien hele dagen achter de
computer? Met Sint Nicolaas is
alles naar de Voedselbank gegaan.
De vrijgekomen ruimte is ingenomen door schoenen, heel veel voetbalschoenen.'
Hoe gaat het met de verkoop in deze
crisistijd?
'De contacten met mensen zijn leuk,
een paar centjes voor mezelf is er
mooi bij, maar je wordt er niet vet
van. Mijn locatie tegenover de basisschool is mooi meegenomen.
Op Facebook en in t Lougnijs maak
ik reclame en mond-tot-mondreclame is heel belangrijk. En ik probeer iets goedkoper te zijn dan
Goudgoed in Uithuizen en Winsum.'
Je ruimt regelmatig kleding op,
vertelde je.
'De winterkleding gaat nu met 50 %
korting weg. Na de voorjaarsvakantie zijn er alleen zomerkleren te
vinden. Mijn dochter en ik gaan er
even flink tegenaan om alles klaar

te krijgen. We proberen voor de
gewone winkels aan te zijn.'
Op wie richt je je met de kleding?
'Ik heb voornamelijk dameskleding
in de gangbare maten en kinderkleding, geen herenkleding meer.
Babykleding in maat 56 tot 98.
Jongens- en meisjeskleding van
104 tot 176.
En een hoek met grote matenkleding van maat 46 tot 60.
Ik probeer eerlijk advies te geven,
mensen moeten tevreden zijn.'
Op welke dagen ben je geopend?
'Op maandag van 9.30 - 14.30 uur,
woensdag van 14.00 - 17.00 uur,
vrijdag van 18.00 - 20.00 uur.

Klaverjasclub
Rottum

Omdat mensen tegenwoordig allemaal werken, heb ik bewust gekozen voor drie verschillende dagdelen.'
Wil je zelf nog iets toevoegen?
'Alle nieuwtjes kunnen mensen vinden op www.facebook.com/jungle
Ik heb een paspop waarop ik leuke
setjes kleding zet en de foto's daarvan zijn te bekijken op Facebook.'

Het heeft even geduurd, maar hier
is dan weer eens een verslag van
de klaverjasclub. Het verslag is
gemaakt door grote puntenmeester Mark.
Hieronder het verslag:

Liesbeth, bedankt dat je tijd vrij
wilde maken om de lezers van t
Lougnijs iets over 'De Jungle' te
vertellen.

Het was weer gezellig.
Puntenmeester Mark

Anje van der Hoek

Vrij reizen
Op een gegeven moment kom je, als je geluk hebt, op een leeftijd, dat je
vrij mag reizen. Voor mij geldt dit al een paar jaar. Je koopt bij NS een
voordeelurenabonnement, voegt daar, voor wat extra geld, zeven reizen
bij en dan mag je eens per twee maanden het hele land door. De zevende
keer mag je het hele jaar gebruiken.
Vrij reizen, ja, ja. Zo begon het. Ik kon niet wachten. Wanneer mag ik weer.
Overal waar ik nog eens heen wilde ben ik heen gegaan. De keuze werd
steeds moeilijker. Waar nu weer heen? Het wordt zoeken. Vrij reizen
wordt verplicht reizen. Ben je net geweest, ligt de uiterste vertrekdatum
van de volgende reis alweer in het verschiet. Je laat zo'n gratis reis
natuurlijk niet schieten, dat is zonde van het geld.
Nu heb ik bij die NS-kaart ook een museumjaarkaart aangeschaft. De
bedoeling is duidelijk. Zeven keer ergens een museum bezoeken. Liefst
een eind weg, dat loont. Ik kijk op internet waar ik nu weer eens heen kan.
Het nieuwe Rijks heb ik gezien. Het Stedelijk ook. Rotterdam, Den Haag,
Utrecht, ik ben er al een paar keer geweest. In het begin wist ik het wel.
Keuze te over. Wat nu? Misschien dichterbij. Het nieuwe museum in
Leeuwarden: gezien. De Dode Zee- rollen in Assen: ook.
Zwolle dan? Ook vernieuwd. De Fundatie. Dan ben ik voor het eten thuis.
Verbonden met de Fundatie, stond op hun website, is een kasteel in Heino.
't Nijenhuis. Iets ten zuidoosten van Zwolle, met een station. Essentieel,
want het moet gratis blijven. Als je uitstapt, moet je nog 1200 meter door
een bos lopen. Cultuur, natuur en beweging ineen. Wat wil ik nog meer.
De auto in Bedum neergezet. Arriva brengt mij in Groningen. Ook gratis.
Ik zit nu in de trein naar Zwolle. Nu? Ja, nu! Ik schrijf in de trein. Voor mij
een buitengewone ervaring. Ik beschik sinds kort over een tablet, een

soort plat computertje zonder toetsenbord. Na lang aarzelen aangeschaft.
Ik keek altijd verbaasd naar al die mensen, die naar een schermpje kijken
op het perron, in de trein, ja, eigenlijk overal. En nu doe ik het zelf.
Moderniteiten. Geen dure tablet, ook geen grote, maar wel een met wat
mogelijkheden. Zoals schrijven in de trein. Weer eens wat anders dan een
boekje lezen of naar buiten turen. Bij NS inloggen, bij Arriva kan ook, en
hup aan de gang. Je ziet gelijk of je trein op tijd is. Later kan ik thuis het
geschrevene terugvinden op de computer. Ik blijf het onbegrijpelijk
vinden.
Het is even wennen met een toetsenbord op het schermpje. Ik zit er nogal
eens naast en verbeteren is een vaardigheid op zich. Om me heen zie ik
allerlei volk razendsnel met hun vingers over de virtuele toetsen schieten.
Hoe doen ze dat? Later thuis maar de fouten verbeteren.
Straks overstappen in Zwolle. De trein naar Heino is net zo'n boemellijntje,
als 'onze' Arriva. 10 minuten slechts. Te weinig tijd om te schrijven. Na
het bezoek aan de havezate, zo noemen ze een kasteel of borg daar, terug
naar Zwolle. Naar de Fundatie en dan weer de trein naar huis. Pak ik daar
mijn tablet weer.
Ik rijd weer naar huis. Tablet op m'n schoot. Inloggen, document opvragen
en verder maar weer. 't Nijenhuis bleek een prachtig kasteel met
prachtige schilderijen en een prachtige beeldentuin. Oude en moderne
kunst naast elkaar. Zo hoort het. De Fundatie deed er niet voor onder, maar
dan zonder beeldentuin.
Ik ga altijd op een doordeweekse dag. Lekker rustig. Maar heel Zwolle
leek wel uitgelopen op beide locaties. Zijn ze in Overijssel kunstminnender?
Mijn dag was weer goed. De treinen reden, zoals meestal, weer op tijd.
Ik klaag graag, maar niet over de NS. Er is niets leukers dan in de trein.
En met mijn tablet, was ik Assen voorbij voordat ik er erg in had.
Thuis lees ik alles nog eens over en zet de puntjes, soms letterlijk, op
allerlei plaatsen en op de i.
Wanneer mag ik weer? Jeetje, dan al. Het vrije moeten begint weer. Maar
mét een tablet.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
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Van Dou en Nou op t Hogelaand(1)
Veurege winter volgde ik weer n Grunneger kursus van Fré Schreiber en
Kees Reinders. Van Kees Reinders heb ik permizzie om dizze lessen oet
te geven in t Lougnijs. Hier volgt de eerste les :

Bouken
Ien jannewoarie hemmen wie de
veurleesdoagen had. Bekende lu,
zoas börgmeester of weervraauw
Harma Boer worden vroagd of zai
kiender veurlezen willen, woarmit
men aanduden wil dat t belangriek
is om kiender ale doagen n stukje
veur te lezen, nait allain deur moekes, mor ook deur pabbes. Kiender
vienden t prachteg en t is goud veur
de toalontwikkeln zeggen mènsen
dij t waiten kinnen.
Van 8 t/m 16 meert is de Boukenweek. Ien bibliotheken en op schoulen wordt ter voak aandacht aan
schonken. Ien meert is t ook Meertmoand Dialectmoand en der is zulfs
n Gedichtendag en n Kienderboukenweek. Mor binnen der mit n zetje
nog bibliotheken en boukewinkels?
Dat deed mie ienainen denken aan
mien eerste boukenplaankje, n Tomadorekje, n metoalen septiel rekje
mit gekleurde bredjes. Wat was ie
doar vrouger blied mit as dij ien joen
sloapkoamerke hong.
Ien Libelle bleek oet n onderzuik dat
71% van de lezers bouken ien hoeskoamer stoan haar op vaaste boukenplaanken of n boukentoren. t Was
ja zo gezelleg om noar te kieken. n
Luie stoul der veur en mor lezen!
t Kin wel zo weden, mor bouken
binnen wel dikke stofnusten ien
koamer. Ainmoal ien t joar mout
stofzoeger der maank om bovenkaanten van bouken te zoegen en te
bozzeln en din mout houkje veur
houkje boudel van plaanken òf. En
bouken binnen swoar hur en valen
joe ale kaanten aan. k Was der zat
van en heb bie Blokker deurzichteg
plestiek kocht en dat ien repen over
bouken hènlegd. t Liekt niks, mor t
scheelt n hail stuk waark.
Nou mout ik joe eerlieks bekennen
dat k zulf gain dikke boukenlezer bin.
k Heb ter waark mit dat k ale doagen
twij dagbloaden oetkrieg en den
komen de tiedschriften en aander
lezerij doar nog bie. n Bouk pakt mie
mor zo nait, t stekt mie hail naauw.
Allenneg mien plaank mit Groningana, doar bin k hail wies mit, benoam de gedichtenbundels. En dat
komt mie hail goud oet, den dij mout
k ale moanden bruken veur t Lougnijs.
Anje van der Hoek
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Van boer en knecht,
vraauw en maaid
Dou dat ien 1862 oetfigelaaierd wer
bleek dat veroet mainste lu ien ons
gewest waarkzoam wazzen ien t
boerenbedrief, op t Hogelaand was
dat meer as haalfschaaid van t
volk. Sikkom aal ploatsen haren
gemengd bedrief mit baauw-en
gruinlaand, zunner staalmis wol
der op t baauwlaand nait genogt
wazzen. Wizzelbaauw, mit tiedelk
gruinlaand doar n bult kloaver ien
gruide was n grode oetkomst.
Kwoad en nat laand was naarms
aans geschikt tou as veur gruinlaand.
Knechten en maaiden
Zolaank as minsken heugde haren
der ienwonende knechten en maaiden west as paart van boerenhoeshollen. Dat was benoam jonkvolk
dat op oller van 12 tot 14 joar te t
hoes oet ging en aan traauwen tou
van ain boer noar aner ging, ale
waark leerde en stoaregaan opklom van schoapvint tot grootknecht
en van potjemaaid tot grootmaaid.
Boden wazzen aait stoefbie as ter
wat gebeuren mos en huifden nait
aal doagen ien weer en wiend over
klaaipoaden van hoes noar ploats
tou te lopen.
Volgens ol stiel en stempel
Der ston niks op pampier over hou
t der doagelieks heer ging op ploats.
Doch wazzen der regels, doar boer
en vraauw en boden heur aan hollen mozzen. t Haile loug keek der op
tou, dat dij regels noakommen
werren en ain dij mainde dat t ook
aans kon, wer dat goud stief onner
neus vreven, benoam op Oljoarsoavend. Aiwen laank wazzen zo
boerenhoeshollen en boden n staarke gemainschop, doar terdietsies
regaaierden.
Vrije doagen
As ain vervoaren ging noar n nije
boer, was ter ien maaimoand Vrijweek tusen olle en nije dainst. Dij
hom nait veranerde haar gain Vrijweek, mor kreeg aal vrij om noar
Drokke Dinsdag van Stadskermis
tegoan.
As bie haarsdag t boetenwaark aan
kaant was, begunde t blokdörsen.
Dat mos as t aits kon om Gories aan
kaant weden. As ter scheuvelies
was, kregen boden aalgedureg n
dag vrij. Twijde Kaarsdag, -Poas-

kedag en Pinksterdag wazzen vrije
doagen. Elk zien beurt haar n vrije
zundag.
Op n dikke ploats van tussen 30 en
40 bunner wazzen as regel n stuk of
drij maaiden en krekt zoveul knechten.
Hou t veranerde.
Op t ìnd van 18e aiw kwammen
boerenhoeshollen en boden stoaregaan aal meer apaart van nkanner te stoan. Boer en Vraauw kwammen der aal minner aan tou om heur
jonge boden van alerhaand bie te
bringen. n Aiw loader was t op n bult
ploatsen zo dat boerenhoeshollen
en boden heur aigen wereldje haren, lös van nkanner.
Wereld ronnom.
Leefwereld van mainste lu was
doudestieds nait veul groder as
aigen loug en kaarspel. Lu van
boetenòf werren wat wantraauweg
achternoa keken. Hannekemaaiers
en omlopende ambtslu brochden
nijskes oet wiede wereld. t Jonkvolk trof nkanner op kermis, bouldag of op t scheuvelies.
Loater meer.
Aldert B.Ritzema
__________________________________________

DAG VAN DE
GRUNNEGER
TOAL
De viefde dag van de Grunneger
toal viendt dit joar ploats op zotterdag 15 meert in t gebaauw van de
Grunneger Archieven aan t Cascadeplaain in Stad. Het programma
kinnen ie vienden op
www.huisvande
groningercultuur.nl
Tougang is vergees.
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.

Het failliet van
de schaatssport
De Olympische Winterspelen in
Sotsji verlopen tot nu toe glorieus
voor de Nederlandse equipe. De
ene na de andere in oranje gehulde
schaatser, mag zich op het erepodium melden. Een medaille voor
een ander land blijkt een zeldzaamheid. Iets wat direct aan allerlei
kanten voor kwade tongen zorgt.
De Nederlandse overheersing zou
de schaatssport voorspelbaar en
saai maken. Een enkele Noor ging
zelfs over tot het uiten van dopingbeschuldigingen. Is dit terecht of
hebben we te maken met pure
jaloezie?

Ten eerste kunnen we uit de wereld
helpen dat de spanning uit de wedstrijden wordt gehaald, want als er
iets niet heeft ontbroken tot nu toe,
is dat het wel. De tragiek van Jan
Smeekens op de 500 meter en de
drie duizendste van een seconde
die Koen Verweij van een Olympische titel verwijderd bleef, zorgden
toch voor flink wat afgebeten nagels in de huiskamers. Hoewel het
niet te ontkennen valt dat we bij
bepaalde afstanden te maken hadden met een veredeld Nederlands
kampioenschap, is de strijd nooit
achterwege gebleven.
Dit brengt ons bij het simpele feit
dat de Nederlandse schaatsers op
dit moment gewoon stukken beter
zijn dan de buitenlandse. In de media
werd gesuggereerd om onze expertise met de tegenstanders te
delen, onder de noemer van eerlijke concurrentie. Dat zou wat zijn. Ik
kan me niet herinneren sinds wanneer succes iets is waar men zich
voor moet verantwoorden. In plaats
van met een opgeheven vingertje te
staan, kunnen de Noren en Amerikanen beter onmiddellijk plannen
gaan smeden, om ons bij de volgende spelen wat meer tegenstand
te kunnen bieden. Dit is ook een
meer nuttige besteding van tijd, dan
indrukwekkende prestaties met
een deken van twijfel te bedekken.
Laten we hopen dat de Nederlandse sporters zich blijven focussen
op hun sport en het koesteren van
hun geweldige resultaten. Want dan
zou deze hegemonie nog wel eens
jaren kunnen gaan duren.
Nils Reiffers

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 2 maart
09.30 uur ds. P.A. Slager, startzondag gemeenteproject
14.30 uur - leesdienst, O. Spriensma
Zondag 9 maart
09.30 uur ds. P.A. Slager, viering
Heilig Avondmaal
14.30 uur - ds. H.W. van Egmond,
Ten Boer, 2e dienst gemeenteprojectccccc
Woensdag 12 maart
15.30 uur ds. P.A. Slager, gezamenlijke kinderdienst in Kantens
19.30 uur ds. P.A. Slager, gezamenlijke dienst in Middelstum
Zondag 16 maart
09.30 uur - leesdienst, K. Plas, 3e
dienst gemeenteproject
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 23 maart
09.30 uur ds. P.A. Slager, 4e dienst
gemeenteproject
14.30 uur ds. R. IJbema, Groningen
Zondag 30 maart
09.30 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 6 april
09.30 uur ds. P.A. Slager, 5e dienst
gemeenteproject
16.00 uur ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
____________________________________________
KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
(Wijzigingen voorbehouden)
Zondag 2 maart
09.30 uur kandidaat J. Oosterbroek
14.30 uur - kandidaat J. Oosterbroek
Zondag 9 maart
09.30 uur ds. J. Sijtsma
14.30 uur ds. J. Sijtsma
Woensdag 12 maart biddag
19.30 uur leesdienst
Zondag 16 maart
09.30 uur stud. J.H. Bonhof
14.30 uur stud. J.H. Bonhof
Zondag 23 maart
09.30 uur - ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur - ds. H.J.Th. Velema
Zondag 30 maart
09.30 uur - ds. G. Bijkerk
14.30 uur - ds. G. Bijkerk
____________________________________________

Zondag 9 maart
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
na afloop koffie/thee in Salem
Zondag 16 maart
10.00 uur drs. S.J. Prins
Zondag 23 maart
10.00 uur ds. G.A. Segger Uithuizen
Zondag 30 maart
9.30 uur ds. B. Diemer Bedum
gezamenlijke dienst in Gereformeerde Kerk Onderdendam
na afloop koffie/thee
____________________________________________
DORPSKERK ROTTUM
Alle diensten zijn in het dorpshuis
van Rottum.
Zondag 9 maart
19.00 uur ds. A.J. Fraanje
Zondag 16 maart
19.00 uur br. R. Schripsema
Zondag 30 maart
19.00 uur ds. H. Poot
______________________________________________

Vertelcafé
Onder genot van een hapje en
drankje luisteren naar mooie verhalen
Dat kan in ons vertelcafé.
Kom gezellig langs om te luisteren
naar verschillende vertellers.
Elly IJssennagger komt op woensdag 5 maart een verhaal vertellen in
ons café.
Gastvertelster is het jonge talent
Annemarie Onnes. Wilt u uw eigen
verteltalent beproeven? Dat kan
allemaal bij ons. Een professionele
verteller kan u daar bij helpen met
tips en trucs! Iedereen is van harte
welkom.
Datum:
woensdag 5 maart
Plaats:
t Schienvat - Kantens
Aanvang: 20.00 uur
E: vertelfestival@kantens.nl
www.vertelfestival.kantens.nl
T 0595 - 552390
M 06 28403163
Gerda Onnes en Corrie Lenstra

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 2 maart
10.00 uur ds. E.J. Struif Oosterwolde
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Agenda
Rottum
Geopend
vrijdag van 17.00 - 19.00 uur
(ook afhaal)
zaterdag 17.00 - 20.00 uur
In salon 'Leutje Lanteern ' kunt u
ook iedere vrijdag en zaterdag
aanschuiven bij de stamtafel in de
kleine huiskamer!
Weekend menu's
28 februari en 1 maart
stamppot boerenkool
7 en 8 maart
kapucijnerschotel
14 en 15 maart
stamppot hutspot
21 en 22 maart
gebakken aardappelen, sperzieboontjes en vlees
28 en 29 maart
gebakken aardappelen, champignons en vlees
Weekendmenu v.a. ..... 5,25
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 uw adres voor frites, snacks
en Max patat v.a. .........
1,25

Tot ziens bij Jeanet & Rita

Deze maand geen expositie mogelijk in de kerk.
________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis
Koor Pavane
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
OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur
zaterdag 1 maart
t Schienvat
v.a. 18.30 uur
grote bazaar van KRC
Woensdag 5 maart
t Schienvat
v.a. 14.00 uur
Vrouwen van Nu, zie elders in deze
krant
t Schienvat
v.a. 20.00 uur
vertelcafé
Donderdag 6 maart
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schilderworkshop (bij voldoende
aanmeldingen)
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Maandag 10 maart
t Schienvat
20.00 uur
fotoworkshop o.l.v. J.P. Kapteijn
t Schienvat
20.00 uur
VDK overleg
Dinsdag 11 maart
t Schienvat
20.00 uur
algemene ledenvergadering
Vlinthippers
Donderdag 13 maart
t Schienvat
20.00 uur
jaarvergadering Vrouwenraad
Woensdag 19 maart
t Schienvat
gemeenteraadsverkiezing
t Schienvat
13.00 - 18.00 uur
dieverdoatsiemarkt
met om 14.00 en 16.00 uur een
demonstratie op het plein van
Spaanse paarden
t Schienvat
v.a. 20.00 uur
NUT
Donderdag 20 maart
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schilderworkshop (bij voldoende
aanmeldingen)
Woensdag 26 maart
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
bridgeclub
t Schienvat
20.00 uur
jaarvergadering VDK
Maandag 31 maart
t Schienvat
19.30 uur
CSCW vergadering
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 - 21.30 uur
body shape
Donderdag
V.a. 19.30 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
___________________________________

Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 ( 0,10 p.min)
__________________________________________________
Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefonisch te consulteren.
26 en 27 februari
G.J. Heuvink
Ulrum - T 0595 402015
1 en 2 maart
Tandartsenpraktijk Aan de Meeden
Winsum - T 0595 442244
8 en 9 maart
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 572818
15 en 16 maart
M.J. den Engelse-Boelkes
Ezinge - T 0594 622121
22 en 23 maart
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
_____________________________________________________________________________________________
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

Worstenverkoop
groot succes

Grote bazaar
v.v. K.R.C.
Zaterdag 1 maart 2014 organiseert v.v. K.R.C. sinds jaren
weer een ouderwets gezellige
bazaar. t Schienvat zal vol
staan met diverse spellen zoals blik gooien, sjoelen, 21
spel, rad van avontuur, ring
gooien, enveloppenspel, roosjes schieten, darten en nog
veel meer. En natuurlijk zijn er
leuke prijzen te winnen!
Kom ook zaterdag 1 maart naar
t Schienvat voor veel gezelligheid, lol en leuke prijzen!
Bazaar ten bate van v.v. K.R.C.
1 maart a.s. vanaf 18.30 uur

KRC C1 heeft een prima seizoen afgesloten

In de week van 3 februari jl. zijn
onze jeugdleden op pad geweest
met hun formulieren om te proberen zoveel mogelijk worsten te
verkopen. Nou, dat is goed gelukt.
We hebben met z'n allen ruim 261
pakketten verkocht. We willen
graag alle pupillen en hun ouders
bedanken die deze actie tot een
groot succes gemaakt hebben. De
absolute worstenverkoopkampioen van 2014 is geworden Jurjen
Blaauwwiekel, hij heeft maar liefst
29 pakketten verkocht.

Het team van trainers Bart Robbe
en Jan Moorlag heeft een prachtig
resultaat neergezet in het najaarsseizoen. De pupillen van dit team
voetballen grotendeels al vanaf de
F-jes samen. De jongens en meisjes trainen op woensdagavond. De
trainingen worden altijd door alle
pupillen bezocht, wat een groot
compliment is voor de trainer. Hij
geeft leuke en leerzame trainingen, met
als afsluiter natuurlijk een onderling
partijtje.
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Foto van de maand
Zwarte thee
de pot gaat leeg
tijd verstrijkt
wit dat smelt
een stoel die blijft
Paul Moonen
_________________________________________________________________________________________

Vrouwen van Nu houdt deze maand
twee bijeenkomsten
De afd. Middelstum-Kantens e.o. van Vrouwen van Nu organiseert een theemiddag in t Schienvat te Kantens
op woensdagmiddag 5 maart. Voor deze bijeenkomst is mw. N. Boschman uit Rottum uitgenodigd om een
lezing te houden over massagetherapie. Ze heeft een eigen massagepraktijk aan huis, onder de naam Mashibo.
Het is een praktijk voor verschillende vormen zoals b.v. klassieke of therapeutische massage ter ontspanning
of voetreflexmassage. Shiatsu en stoelshiatsu, maar ook de Dorn methode. Ook geeft ze massage bij kanker
of erna. De aanvang van deze middag is 14.00 uur.
Woensdag 26 maart is er een gezamenlijke avond met de afd. Stedum van Vrouwen van Nu in Vita
Nova te Middelstum.
Tijdens deze bijeenkomst zullen
dhr. en mw. Kuiper uit Leek de
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aanwezigen meenemen op een
kampeertrektocht door Australië.
Tijdens een kleurrijke digitale
show, omlijst met Australische
muziek, laten ze van dit boeiende
avonturenland vele mooie plaat-

jes zien van deze fantastische reis.
De avond begint om 20.00 uur.
Belangstellenden zijn van harte
welkom, voor beide bijeenkomsten.
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Oud papier
zaterdag
8 maart
T 0595 551788

