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Hij is er weer: Sinterklaas
Het was in de ochtend nog slecht weer met regen en veel grijze luchten. Wat was dat nou toch vervelend voor
die lieve goede sint, hij is al zo oud en om dan met de boot over het koude Boterdiep te varen... Maar gelukkig
verdween de regen en de zon kwam tevoorschijn! Net alsof ze wilde zeggen: 'wat fijn Sinterklaas dat je er
weer bent, samen met al die lieve Pieten'. En wat stonden er een hoop kinderen op de sint te wachten, samen
met heel veel moeders en vaders. Er werd gezongen en gezwaaid toen Sinterklaas aan wal stapte en hij was,
zo vertelde hij, ontzettend blij weer hier in Kantens te zijn.
Een mooie koets stond klaar en
samen met Jeremy, die net geopereerd was, maakte Sinterklaas een
rondje door het dorp, waar natuurlijk ook veel kinderen langs de kant
van de weg stonden om hem toe te

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

zingen en te zwaaien. In een lange
stoet ging het, achter de koets aan,
naar t Schienvat. Daar trad clown
Frankie op, de Pieten dansten samen met de kinderen, er werden
moppen getapt die de sint erg grap-

pig vond en natuurlijk kreeg Sinterklaas mooie surprises, gemaakt
door een aantal jongens en meisjes. Na nog een laatste lied dat door
iedereen werd meegezongen, vertrok de sint, want hij heeft nog veel
te doen de komende dagen, het is
natuurlijk een verschrikkelijke drukke tijd voor hem. Volgend jaar wil
hij graag weer langskomen, zo zei
hij en ging vrolijk zwaaiend weg,
samen met zijn pietermannen.
Tot slot kregen alle kinderen nog
een cadeautje en ging iedereen tevreden naar huis om gauw zijn
schoen te zetten, want dat mocht nu
van Sinterklaas.
Tot volgend jaar!!!
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1. We chatte ff met...
Minke Lalkens.
2. Wat is je favoriete muziek?
Pop.
3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden en
waarom?
Wereldkampioen worden in voetbal, haha, weet dat het onmogelijk
is als meisje zijnde... anders schaatsen.
4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds) tegenkomen?
Weekend: overdag voetbalveld en
bij vrienden. 's Avonds thuis op de
bank of bij vrienden.

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
er uit?
Gelukkig zijn en ooit op een olifant
gereden te hebben.

5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Frankrijk.

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

6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je 's nachts wakker maken?
Boerenkool van mijn oma (met rookworst haha).

10. Wat zou jij in het dorp waar je
woont willen veranderen en waarom?
Weet niet wat ik wil veranderen,
woon er nog niet zo lang.

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

11. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Roos Keizer.

Tip van de maand
De redactie ontving twee leuke tips die op internet te vinden zijn. De
eerste is een mooi filmpje, gemaakt door Bart Jager over Kantens van
bovenaf gezien. Je kunt dit filmpje vinden op http://www.shortly.nl/ojP.
Verder is er door RTV Noord een
filmpje gemaakt van het optreden
van het Warffums mannenkoor op
2 november in de kerk van Rottum.
Dit was het jubileumconcert van

het koor dat dit jaar 115 jaar bestaat. Dit filmpje kun je vinden op
http://www.shortly.nl/ojQ.
Het is zeker de moeite waard deze
twee filmpjes op je pc te bekijken.

Sinterklaasfeest Kantens
Door de steun van de sponsors is het een onvergetelijk feest geworden.
Met dank aan: Gemeente Eemsmond, SNS Fonds, Blue Mule, Baron
Service, T. de Jonge Timmerwerken, Rijschool Ammeraal, Autobedrijf
Jager, Bouwbedrijf de Boer, Kapsalon Anita, Slagerij Zuidhof, Oskam
Timmerwerken, Hans Kuipers Timmer- en Restauratiewerken, Salon
Cleopatra, Hoefsmid Koopman, Klussenbedrijf Kremer, Iwink, De Witte
Lelie, Apareto Puur, Fotoshoots, Jaheko Bedum, Schilderwerken R.J.
Werkman, A.J. de Haan Installatietechniek, Mars Installatietechniek,
Plus Tuitman, Rijschool Menno Bol, Dijksterhuis Watersport, Timmerbedrijf Beenes, Salon Jarka, Glitter wear.nl, Bouwman Bouw, Top 1 Toys,
Gerben Lenstra - schipper, Saunamobiel - muziek beheer, t Schienvat Rita en Jeanet, C.S.C.W./gez. Verenigingen en alle vrijwilligers.
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Ik ben Antje Pol en ik ben in 1994, samen met Wim, in Kantens komen
wonen. Inmiddels is het gezin uitgebreid met drie kinderen.
Natuurlijk wil ik een stukje over
mijn werk schrijven, als klein meisje
wilde ik altijd verpleegkundige
worden. Nu kan ik zeggen: gelukkig
waren mijn cijfers niet toereikend,
want na veel lezen en zoeken zagen
we ineens de opleiding activiteitenbegeleiding. Yes, dit is wat ik
zoek. Via school heb ik stage gelopen bij de Brink en daarna daar een
vaste baan gekregen.
Bij de Brink wonen ongeveer 160
volwassenen met een visuele en
verstandelijke beperking. Ik werkte op de dagbesteding. Creatief bezig
zijn, gericht op de zintuigen. Steeds
beter contact krijgen met de meervoudig beperkte mens, het gaat om
de kleine details die zijn leven tot
kwaliteit brengen.
In 1997 is Opmaat gestart in Bedum, een nieuwe uitdaging en dichter bij huis. Opmaat verleent ondersteuning en zorg aan mensen met
een verstandelijke beperking. Opmaat heeft woningen en dagbesteding in Bedum en Appingedam voor
ongeveer 200 cliënten. Ik ben begonnen met werken op de wasserij
met verstandelijk beperkte mensen die weer een heel ander niveau
hebben dan de Brink. Ik merkte dat

ik naast activiteitenbegeleiding ook
veel interesse had in het coördineren en administratief werk. Langzaamaan werden mijn taken uitgebreid en op den duur veranderde
mijn werk in een kantoorbaan. In
2001 heb ik samen met mijn leidinggevende een nieuwe functie
opgezet binnen de dagbesteding.
Arbeidsbemiddeling heet het tegenwoordig, een prachtige baan
die ik nog steeds met veel plezier
doe. Ik werk tegenwoordig drie
dagen in de week en geen dag is
gelijk. Ik coördineer het proces van
intake/rondleiding tot het plaatsen
van een cliënt binnen de dagbesteding. Dit betekent dat ik in gesprek
ga met de cliënt om uit te zoeken
wat hij/zij leuk vindt. Weet de cliënt
niet wat hij wil dan kan ik een
interessetest afnemen. Op deze
manier weten we nog beter in welke richting de dagbesteding gezocht moet worden. Keuze is er
genoeg binnen de dagbesteding,
het varieert van kinderboerderij tot
keramiek en van winkel tot wasserij. En dan ligt er nog van alles
tussen. Willen de cliënten na jaren
veranderen van dagbesteding, dan
regel ik dit voor ze.
Ook ben ik verantwoordelijk voor

de administratie/roostering/facturatie etc. etc. van alle cliënten die
binnen 's Heerenloo Opmaat dagbesteding hebben. Mijn werk is
divers, gevarieerd en er is geen dag
gelijk en dat maakt dat ik nog steeds
met veel plezier naar mijn werk ga.
Ik werk nog steeds met de verstan-

delijk beperkte mens, maar nu op
een geheel andere manier. Het is
iedere keer weer een uitdaging om
de best passende dagbestedingsplek te vinden voor de cliënten.
Antje Pol
Kantens
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Als Limburgse geboren, uitgegroeid op de Groninger klei,
geland in de Gelderse Vallei
Mijn eerste kennismaking met Stitswerd als 12-jarige Limburgse is
geweldig! Na een lange reis van vier uur, in een hobbelende stoet
verhuisauto's vol koeien, kinderen en een gehele inboedel van deboerderij, gooi ik een beetje misselijk, maar toch onverminderd enthousiast
het portier open: dit is dus Stitswerd! Bij de brievenbus stap ik uit de auto.
Ik zie een oprijlaan met links en rechts hoge bomen, slootjes langs het
half verharde pad. In de verte door de groene wuivende takken heen zie
ik de boerderij. De wind ruist tussen de takken in de bomen en de
graspollen langs de kant van de weg. Lammetjes blaten in de wei, in de
verte hoor ik koeien, in de lucht cirkelt een verdwaalde meeuw. Wat is
het hier heerlijk! Een eerste indruk die mooier blijkt dan mijn verwachtingen: de ruimte, de frisse lucht, het zonlicht dat speels tussen de
dansende bladeren heen schittert en de weg een zachtgroene tint geeft
… die rust en ruimte hebben voor altijd een plekje veroverd in mijn hart.
Maart 1978 ik word bijna drie
maanden te vroeg geboren in het
ziekenhuis van Sittard. Na een paar
spannende maanden mag ik mee
naar huis. Ik ben de jongste dochter
van Frans en Margriet Verboeket
en groei op in een warm gezin met
vier kinderen en dus altijd leven in
de brouwerij. Sinds mijn geboorte
ben ik slechtziend (met mijn linker
oog zie ik niks, met mijn rechter oog
10%), maar dat heeft mij in mijn
doen en laten nooit belemmerd.
Mijn ouders, familie en ikzelf hebben altijd gedacht in mogelijkheden, niet in beperkingen. Dat maakt
dat ik altijd even hard mee rende,
fietste en speelde, iets waar op een
boerderij natuurlijk ook mooi ruimte voor is.
Na de kleuterschool vlieg ik al voor
de eerste keer uit. Ik ga twee jaar
naar een speciale school in Grave
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om braille te leren en maak daarna
de basisschool af in Limburg. Ondertussen hebben mijn ouders plannen gemaakt om met koeien en al
naar Groningen te verhuizen en
precies aan het einde van groep
acht gaat 'ons gezinsbootje' in Stits-

werd verder varen. Ik heb er heel
veel zin in.
Juli 1990 We verhuizen met ons
hele hebben-en-houwen naar Stitswerd. Ondertussen wordt er ook
nog druk verbouwd aan huis en stal
en er komen veel hulptroepen aanwaaien. Logeermatrassen in de
kamer en allemaal meehelpen. Vele
handen maken licht werk en zo is
alles op tijd af. Ik koester warme
herinneringen aan die eerste zomervakantie in Stitswerd, maar
natuurlijk ook aan de periode daarna. Een jaar later worden Frans en
Margriet samen 100 en dat vieren
ze met een groot schuurfeest en
ons gezin wordt uitgebreid met een
nieuwe huisgenoot: hondje Rico.
Ik ga in Groningen naar de middelbare school en Stitswerd is altijd
een heerlijk rustige thuishaven na
een drukke lesdag in de stad.
Na zes jaar haal ik mijn vwo-diploma. Ik ben 18 en vind het nu toch tijd
om echt uit te vliegen: ik ga op
kamers wonen in Groningen, maar
het blijft heerlijk om in de weekenden Stitswerd op te zoeken. Ik studeer een jaar psychologie in Groningen en rond uiteindelijk de hboopleidingen Nederlands Communicatie en de lerarenopleiding Nederlands af.
Mei 2007 Frans en Margriet gaan
met pensioen. Na een leven vol
hard werken stoppen ze met pijn in
hun hart met de boerderij en verhuizen weer naar Limburg. Met een
grote afscheidsreceptie sluiten we
met het hele gezin een mooie periode in Stitswerd af. En wat nu? Terwijl Frans en Margriet nog druk aan
het zoeken zijn naar een mooi nieuw
paradijsje, loopt het opeens allemaal anders. Nog geen drie maanden na de verhuizing naar Limburg
overlijdt Frans plotseling en breekt
er voor ons allemaal een moeilijke
periode aan. En toch, hoe gek het

misschien klinkt, blijft Stitswerd
ons een fijn gevoel geven, een plek
met mooie herinneringen, een plek
om zo nu en dan naar terug te gaan.
Juni 2014 Stitswerd op z'n kop.
Heel toevallig blijkt ons jaarlijkse
gezinsuitje deze keer samen te
vallen met het weekend van Stitswerd op z'n kop, een kans die we
natuurlijk niet laten lopen.
Met ons gezin en (klein)kinderen
bezoeken we de boerderij en het
dorpsfeest. Het wordt een mooi
weerzien met oude bekenden, lekker weer en een feestelijke afsluiting van een mooie periode.
En waar ik uiteindelijk geland ben?
Ik ben in 2006 met mijn man Patrick
en vanaf 2009 samen met onze
dochter Renske, drie kippen en
twee parkieten gesetteld in het
mooie Ede, mooi het midden tussen Groningen en Limburg. Ik ben
computertrainer, werk sinds maart
dit jaar als ZZP-er en geef cursus-

sen op computer en smartphone bij
mensen thuis. Hier in Ede is het niet
zo wijds en vlak, maar de bossen,
waar we letterlijk bij om de hoek
wonen, geven mij zo ongeveer het-

zelfde gevoel als in Stitswerd: het
gevoel dat ik de frisse buitenlucht
echt kan beleven.
Monique Verboeket

Jaarprogramma NUT 2015
Woensdag 7 januari 2015
t Schienvat
20.00 uur
Nieuwjaarsvisite
Grunneger Sproak komt voor ons
optreden met de eenakter 'Diner
veur ain'
Woensdag 18 februari 2015
Vita Nova Middelstum
20.00 uur
Rob Zijlstra, Onderdendam
rechtbankverslaggever komt vertellen over zijn werk

Woensdag 18 maart 2015
t Schienvat
20.00 uur
mw. drs. C. Heinen
kunsthistorica uit Overschild,
neemt ons, door middel van een
PowerPoint presentatie, mee naar
de stad Florence
Woensdag 22 april 2015
t Ol Schoultje, Huizinge
20.00 uur
dhr. F. Meirink, Wynaldum
houdt een lezing over zijn ervaringen in de akkerbouw in Rusland en
Litouwen

5

Onze hobby
Ik loop al langere tijd rond met het idee om de lezers van t Lougnijs eens
te vertellen wat wij samen naast ons werk en vrijwilligerswerk nog meer
doen. Wij zijn geocachers. 'Jullie zijn wat', zal je denken? Op z'n
Nederlands: wij zijn schatzoekers. En nee, we worden er niet rijk van of
verdienen er (veel) geld mee, het is gewoon voor de fun.
HOE IS HET ONTSTAAN
In 2012 waren Paulien en ik op
vakantie in Tsjechië met ons busje
toen we op een leuke camping in de
buurt van Praag aan de praat raakten met een vrouw die ons enthousiast vertelde over haar bezoek,
samen met haar kinderen, aan
Praag. Ze ratelde door dat het vooral zo leuk was om dat middels
geocaching te doen. Ik weet nog dat
ik dacht 'het zal wel', maar luisterde
gewoon verder zonder te vragen
wat het was.
Een week later op een andere camping, dit keer in de buurt van Brno,
raakte ik in het zonnetje aan de
praat met Jacob en Yvonne uit Zeewolde. Jacob vertelde me dat ze de
afgelopen week met de kinderen
Brno hadden bekeken door middel
van geocaching. Ik keek hem aan
en zei: 'drink wat van me, want je
bent de tweede die dat doet. Nu wil
ik toch wel eens weten wat dat
precies inhoudt'. Jacob begon te
vertellen over schatten die verstopt
zijn en die je met een gps apparaat
kunt opzoeken. Ik keek hem wat
vaag aan en hij zei: 'wacht, ik haal
even wat op'.
Jacob kwam terug met een laptop
en een gps apparaat, en begon te
vertellen. Rond het jaar 2000 waren
er twee studentenverenigingen die
bij elkaar op bezoek gingen. Een

vereniging uit Londen bracht een
bezoek aan een vereniging in New
York. Deze bedachten een spel om
eens op een andere manier hun
mooie stad en omgeving aan hun
vrienden te laten zien en ze verstopten kleine kokers met een logboekje erin. Ze noteerden nauwkeurig
de coördinaten van de plek waar ze
de kokers verstopt hadden. De studenten uit Londen kregen deze coördinaten en moesten op zoek gaan.
Als ze de koker vonden moesten ze
hun naam in het logboekje zetten
om zo aan te tonen dat ze er ook
daadwerkelijk geweest waren. Dit
idee is uitgegroeid tot een wereldwijd spel met op dit moment ongeveer 2,5 miljoen actieve schatten.
Jacob vertelde verder. Er is een
officiële website waar je gratis een
account kunt aanmaken. Vanaf dat
moment kun je mee gaan doen aan
het spel. Hij liet me die site zien, we
bedachten een naam en downloadden een app op mijn smartphone.
Jacob vertelde me dat er achter de
camping eentje lag die ik zo kon
gaan doen omdat die in het Nederlands was beschreven. We gingen
die avond op pad om uiteindelijk, na
wat hulp van Jacob, onze eerste
schat te vinden.
WAT IS DE BEDOELING
De bedoeling van het plaatsen van

een schat is een mooie of bijzondere plek in jouw omgeving aan anderen te laten zien. Op de officiële
website waar je jouw schat moet
aanmelden kun je informatie over
die plaats kwijt zodat een ander
nieuwsgierig wordt naar wat er
daar bijzonder is. Nadat je schat is
goedgekeurd door de organisatie
komt de schat op de site en kunnen
anderen hem gaan zoeken. Voor
elke schat die je als gelogd meldt
via de app of de site krijg je één
punt. Op deze manier kun je makkelijk bijhouden hoeveel je er hebt
gevonden.
Waar moet een schat aan voldoen
Hij moet waterdicht zijn zodat het
logboekje droog blijft. Hij moet zo
verstopt zijn dat een willekeurige
wandelaar, die niet op zoek is of
mee doet, hem niet kan zien. Je
moet toestemming vragen aan de
eigenaar van de grond. Dit kan de
gemeente zijn maar ook Staatsbosbeheer of de boer op wiens land
je hem wilt gaan verstoppen. Een
schat zit altijd zo verstopt dat je
nooit hoeft te graven. Het is de
bedoeling respect te hebben voor
de natuur.
HOE ZIET EEN SCHAT ERUIT
Dit is zeer verschillend. Hij kan
minuscuul klein zijn (kleiner dan de
nagel van je pink), deze zijn vaak
magnetisch. Daarnaast zie je heel
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vaak een soort reageerbuis met
dop (van plastic) en van een tupperware doosje tot aan complete kisten. Altijd moet er een logboekje/
logrolletje in zitten.
WELKE SOORTEN ZIJN ER
Er bestaan een aantal verschillende soorten schatten. Ze hebben allemaal een eigen icoon en kleur op
het apparaat.
De groene kist: dit is de eenvoudigste. Je krijgt (via de app of de site)
een coördinaat, dat voer je in, in de
app of je gps apparaat, je gaat er
heen en zoekt de schat.
De gele kist: dit is een schat die uit
een aantal tussenpunten bestaat
voor je bij de uiteindelijke schat
komt. Op elk tussenpunt moet je
een vraag beantwoorden waar een
getal uitkomt. Bij het laatste tussenpunt staat dan in welke volgorde je de gevonden getallen moet
zetten om zo het uiteindelijke coördinaat te krijgen waar de schat ligt.
Deze schat wordt ook wel een multi
genoemd.
Het blauwe vraagteken: dit is een
schat die je (vaak) thuis kunt oplossen via internet. Je moet dan vaak
leuke puzzels oplossen waar dan
ook weer een coördinaat uitkomt.
Die kun je dan weer zoeken om de
schat loggen.
Dit zijn de drie meest voorkomende. Er zijn er nog meer, maar het

voert nu te ver om dat hier allemaal
uit te leggen.
WAT IS ER LEUK AAN
Wij vinden het vooral leuk omdat je
veel nieuwe, vaak prachtige, plekken ontdekt waarvan je het bestaan
niet kende en je bent lekker actief
buiten bezig. Zo hebben wij een
wandeling over de wierde van Helwerd gemaakt middels een multi
(gele kist) en daardoor informatie
verkregen die we niet wisten. En
we waren daar toch echt wel vaker
geweest.
Wij zijn eigenlijk wel een beetje
verslaafd te noemen, we proberen
als de tijd dat toelaat, elke week wel
een paar nieuwe te gaan zoeken
met de auto, fiets of gewoon lopend.
Bijkomend voordeel is dat je er niet
eens ver voor weg hoeft te gaan. In
en om Rottum liggen twee multi's
en twee groenen, in Kantens liggen
twee multi's, drie groenen en één
blauw vraagteken. Helaas ligt er in
Stitswerd (nog) geen enkele schat.
Kom je in Middelstum: daar liggen
er 18.
Een erg leuk aspect aan dit spel is
ook dat je munten kunt kopen. Deze
munten hebben een uniek nummer
die je activeert op de officiële website. Als je dat gedaan hebt kun je
hem een opdracht meegeven op de
site. Vervolgens leg je hem in een
schat en meldt dit op de website.
Vanaf dan kun je hem gaan volgen
en krijg je een mailtje als hij is
meegenomen of weer ergens geplaatst. Het is nl. de bedoeling dat
als je zo'n munt vindt, dat je hem
meeneemt en ergens anders weer
in een schat doet (al naar gelang de
opdracht).
Wij hebben er één die door heel
Europa moet gaan reizen. En dat is
ie gaan doen! De munt is geplaatst
op 31-10-2012 in een schat vlak bij
Zuidlaren. Inmiddels is hij in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland
geweest met zelfs een uitstapje
naar Zuid-Afrika en Mexico. Alles

bij elkaar had deze munt op 26-122013 al 35.663 km afgelegd. Sindsdien hebben we helaas niets meer
van deze munt vernomen.
TOT SLOT
Dit spel is net zo duur te maken als
je maar wilt. Een account kost niets,
maar je kunt lid worden. Je kunt het
al spelen met de (gratis) app op je
telefoon, maar je kunt ook een gps
apparaat aanschaffen. Deze apparaten zijn er vanaf ongeveer  80,00
tot over de  600,00 (nieuwprijs).
Als je meer wilt weten over onze
hobby: laat een mailtje achter of als
je eens een keertje mee wilt: dat is
vast te regelen.
Voor meer informatie kun je naar
de volgende sites: de officiële internationale site waar je je ook kunt
aanmelden is:
http://www.geocaching.com/, hier

vind je alle informatie. Er is ook een
Nederlandse site: http://
www.geocaching.nl/index/.
Onze geocachenaam is 'Team Rottum' en we hebben zelf drie schatten verstopt. Een multi in Rottum,
genaamd 'De oudste wierde van
Nederland', één in Kantens, genaamd 'De Groote Geert' en in Middelstum nog één, genaamd 'Mid-

delstumer tweede carpool cache'.
Zelf hebben we inmiddels, in twee
jaar tijd, 1.924 schatten gevonden
in Nederland, Duitsland, Tsjechië,
Portugal, Spanje, Frankrijk, België
en Luxemburg.
Wimjan Rietdijk en Paulien Ros
Team Rottum
teamrottum@ziggo.nl

Meinke Wentink
exposeert in de Knarie
Meinke Wentink (alias Snowstoat, alias Snowy) uit Rottum exposeert van
21 november tot 2 januari in café de Knarie, Oosterstraat 69a te Groningen.
Zij exposeert daar haar werk met als titel “They only appear at night”.
Op haar website kun je zien hoe haar werk eruit ziet (de site is nog niet
helemaal klaar, maar dan heeft u een indruk).
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Nieuws van de Vereniging
Dorpsbelangen Kantens
Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten van het bestuur in de
afgelopen periode:
NAM KOOPT
HUIZE BOTERDIEP
Misschien hebt u reeds vernomen
dat de NAM vrij recent een woning
aan de Middelstumerweg heeft
aangekocht, bij ons allen beter bekend als 'Huize Boterdiep'. Deze
woning is aangekocht als testwoning. Aangezien de VDK wilde weten wat men met deze woning van
plan is, hebben we de NAM om
opheldering gevraagd. Ze hebben
ons het volgende laten weten:

'Het doel van de testwoning is om
de uitvoerbaarheid van versterkende maatregelen te testen. De NAM
heeft inmiddels acht testwoningen
aangekocht.
Tijdens het testen van maatregelen
wonen er geen mensen in en moet
het huis leeg blijven. We zorgen dat
alles goed wordt onderhouden (tuin
etc.) en het huis wordt in de gaten
gehouden, opdat het niet wordt betreden door onbevoegden.
Tijdens de verbouw staat het huis
derhalve leeg, maar we willen echt
voorkomen dat het eruit ziet als een
spookhuis. Nadat we hebben getest, zijn er meerdere opties. Het
kan weer op de reguliere markt
worden gebracht of het blijft een
woning waar mensen versterkende maatregelen kunnen bekijken.'
URNENMUUR
BEGRAAFPLAATS KANTENS
De realisatie van een urnenmuur
op de begraafplaats is een wens die
bij vele dorpsbewoners leeft. Samen met de Uitvaartvereniging
maakt de VDK zich sterk voor de
realisatie hiervan. In t Lougnijs van
september hebt u kunnen lezen dat
wethouder Harald Bouman, in een
gezamenlijk gesprek met beide
verenigingen, heeft toegezegd de
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mogelijkheden om een urnenmuur
in Kantens en overige begraafplaatsen in de gemeente Eemsmond te
zullen laten onderzoeken. Ook heeft
hij toegezegd te bekijken of hier
voor het jaar 2015 financiële middelen voor gereserveerd kunnen
worden. Op dit moment hebben we
nog geen nadere informatie van de
wethouder ontvangen, maar we
verwachten dat dit ieder moment
kan komen. We houden u op de
hoogte van de ontwikkelingen.
ZOUTKISTEN
Evenals vorig jaar worden er in de
laatste week van november weer
twee zoutkisten geplaatst. Met de
plaatsing van deze zoutkisten langs
de Bredeweg (in de buurt van het
Hertenkamp) en aan de Kerkhofsweg krijgen de inwoners van Kantens de beschikking over strooizout. Vrijwilligers kunnen hiermee
wegen en paden bestrooien die niet
zijn opgenomen in de strooiroutes
van de gemeente. De sleutel van de
zoutkisten is af te halen op de volgende adressen:
l Pastorieweg 10
(familie Martini)
l Meidoornstraat 3
(familie Werkman)
l Langestraat 27
(familie van de Rijdt)
l Pastorieweg 25
(familie Broekhuizen)
We danken bovengenoemde families dat zij zich als sleutelhouder
beschikbaar hebben gesteld.

VERVOLG OP DE
BUURTSCHOUW
Op 10 september hebben 20 dorpsbewoners de buurtschouw door de
gemeente Eemsmond in t Schienvat bezocht. Inmiddels zijn alle
punten die door de dorpelingen naar
voren zijn gebracht door de gemeente geïnventariseerd en geprioriteerd. Elders in deze editie van t
Lougnijs treft u een brief aan van de
gemeente met meer informatie over
de actuele situatie, het bestuur van
de VDK zal de actiepunten blijven
volgen.
POPULIEREN AAN DE
MIDDELSTUMERWEG
Halverwege de zomer lieten de
populieren aan de Middelstumerweg vroegtijdig hun blad vallen. De
VDK heeft hier melding van gedaan
bij de provincie Groningen en tevens aangegeven dat er veel dood
hout in de bomen aanwezig was,
wat bij storm en zeer harde wind de
verkeersveiligheid in gevaar kan
brengen. Twee dagen na onze melding waren er twee medewerkers
van de provincie ter plaatse om de
situatie in ogenschouw te nemen.
De populieren bleken aangetast te
zijn door een roestschimmel. De
medewerkers constateerden tevens dat er laaghangende takken in
het profiel van de weg hingen en er
veel dood hout in de bomen aanwezig was. De provincie heeft onze
melding adequaat opgepakt en een
vervroegde snoeironde uitgevoerd.
Aan het eind van 2015 zullen de
bomen nogmaals gesnoeid worden en wel tot ca. zes meter hoogte.
Hebt u vragen over één van bovengenoemde onderwerpen of wilt u
iets met ons delen?
Stuur dan een mail naar:
dorpsbelangen@kantens.nl
of neem contact op met één
van de bestuursleden:
Jolanda Stallaert
(voorzitter) T 552303
Geert Doornbos
(secretaris) T 557250
John van de Rijdt
(penningmeester) T 551395
Erik Kuiper
(algemeen bestuurslid)
M 06 21216667
De Vereniging Dorpsbelangen Kantens zet zich in voor het behoud van
de leefbaarheid, het bevorderen van
het welzijn en het behartigen van de
belangen van de inwoners. Wilt u
ons werk steunen? Meldt u dan aan
als lid bij één van bovengenoemde
bestuursleden. 'Mit mekoar en veur
mekoar.'

Beste inwoners van Kantens
Op het renovatielijstje van het gemeentelijk groen staat Kantens al geruime tijd bovenaan. Het is
onvermijdelijk, u hebt inmiddels kunnen constateren dat er aan de Pastorieweg enkele plantvakken,
die kwalitatief erg slecht waren, zijn leeggehaald. Hoogste tijd om deze oude beplanting te vervangen
door nieuwe frisse beplanting, ten gunste van de uitstraling. Omdat de weergoden ons tot op heden goed
gezind waren, zijn we eerder gestart met het leeghalen van diverse vakken. Soms is het goed om
plantvakken vroegtijdig (in het najaar) leeg te halen en plantklaar te maken voor de winter, de
vorstperiode.
Na de winterperiode, begin voorjaar, is de grond dan hopelijk voldoende doorgevroren geweest en
daardoor geschikt om in te planten. De vakken aan de Pastorieweg worden binnenkort nog uitgevlakt
en gemengd met bemesting. Indien het lukt, zullen deze vakken nog voor de winter worden ingeplant,
maar de kans is groot dat dit uiterlijk in het voorjaar van 2015 plaatsvindt.
Ook zijn er enkele slechte bomen verwijderd tegenover de seniorenwoningen. Deze bomen stonden
met de wortels in een natte ondergrond waardoor ze geen kans kregen tot het uitgroeien naar gezonde
volwassen bomen.
Aan de Bredeweg gaan we ook enkele opknapwerkzaamheden uitvoeren. Met diverse bewoners aan
de Bredeweg is inmiddels contact geweest over de fruitbomen die in de berm staan. Overigens heb ik
nog niet alle bewoners kunnen bereiken. Deze fruitbomen langs de Bredeweg variëren van jong tot oud,
waarbij de jonge bomen deels of geheel zijn aangetast als gevolg van maaiwerk rondom de stam. De
oudere bomen verkeren in een redelijke staat, maar een echte eenheid is er niet. Het is de bedoeling
om de fruitbomen te verwijderen, waarna er vanaf het kombord Kantens tot aan het rioolpompgedeelte
een rij resistente iepen geplant zal worden. Deze nieuwe bomen zullen een fraaie bomenrij gaan vormen
die vanaf het begin begeleid worden in hun groei, zodat de bewoners uiteindelijk van een vrij uitzicht
kunnen genieten doordat ze er onderdoor kunnen kijken. De bomen zullen dan tevens dienen als
windvangers en bieden daardoor enige beschutting.
Voor de woningen aan de Bredeweg 15 en 17 staat een verwilderd hoog plantvak, waarachter het trottoir
loopt. Deze beplanting ontneemt het uitzicht van de betreffende bewoners en doet afbreuk aan de
veiligheid. Dit vak zal dan in principe ook verdwijnen en aangezien het voor het merendeel een mooie
groenstrook betreft met bomen, zullen we dit plantvak omvormen tot gras. Echter, hierover volgt nog
overleg met enkele betrokken bewoners.
De beplantingsstrook langs de ijsbaan zullen we voor het merendeel gaan rooien en opschonen. Het
grootste gedeelte zal ingezaaid worden met gras, maar er zal een plantvak gecreëerd worden waarin
rozen geplant worden, direct langs de openbare weg. Het buitenste parkeervak nabij de ingang van de
ijsbaan dient nu vaak als 'openbaar afvalterrein'. Dit willen we in de toekomst voorkomen, zodat er een
fraai beeld ontstaat met een nettere aanblik.
Het talud vanaf de begraafplaats tegen het hekwerk zal ingezaaid worden met gras zodat het frequent
gemaaid kan worden door Ability. Dit geeft een netter en verzorgder beeld. Alle uitvoerende werkzaamheden zullen door de gemeente Eemsmond en Ability gezamenlijk worden opgepakt.
Door het invallen van de herfst, het leeghalen van de plantvakken en het verwijderen van beplanting
en bomen kan ik me voorstellen dat u als inwoner op dit moment met een bezorgde blik naar uw
woonomgeving kijkt. Namens de gemeente Eemsmond kan ik u garanderen dat in het voorjaar van 2015
het dorp Kantens voor wat betreft bovenstaande op orde dient te zijn. Daarnaast blijft er aandacht voor
overige plantvakken, maar die zullen in een volgende fase aangepakt worden. Dit gezien het tijdsbestek
en het beschikbare budget op dit moment.
Hopelijk heb ik u allen hierbij vooralsnog voldoende geïnformeerd. Mocht u desondanks nog vragen
hebben dan kunt u mij bereiken via het algemene nummer van de gemeente Eemsmond, T 437555.
Met vriendelijke groet,
Corrie Smits
teamleider Groen en Afvalinzameling
Gemeente Eemsmond
Wie komt en alle jaren
Daar heel uit Spanje varen
Over de grote, grote zee
Sint Niklaas, hoezee!
Wie neemt een zak vol koekjes
Speelgoed en prentenboekjes
Wie neemt een zak vol lekkers mee
Sint Niklaas, hoezee!

Sinterkaas kapoentje
Gooi wat in mijn schoentje
Gooi wat in mijn laarsje
Dank u Sinterklaasje
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stuk kleiner, maar wel
lekker compact. We
hebben flink opgeruimd
en veel is nu digitaal
opgeslagen, dus is er
nu minder ruimte nodig.'

Fred Reiffers
De meesten van ons kennen Fred wel; als fotograaf, als mede-initiatiefnemer van het boek van Kantens, als man-van juf Janny én als iemand
die 'iets' met drukwerk doet. Wij als redactieleden kennen hem sinds
2009 ook heel goed als vormgever van t Lougnijs. Zo weten we dat hij,
samen met een compagnon, een drukkerij/uitgeverij in Ten Boer had,
genaamd Blue Mule (blauwe muilezel).
Hoe zijn jullie destijds aan de naam
Blue Mule gekomen?
'Deze naam heb ik al ver voor de
drukkerij gebruikt', begint Fred. Fred
was al jong erg actief in de muziek
en toen hij in 1977 uit dienst kwam
wilde hij in een band gaan spelen.
Maar hij merkte al gauw dat het
organiseren van bijvoorbeeld optredens, tournees, shows en festivals hem beter lag. Hij richtte een
eigen bedrijf op, waarin hij manager van bands werd. De naam Blue
ontleende hij uit de naam Bluegrass, een traditionele vorm van
countrymuziek die zijn voorkeur
geniet. Een Mule is een muilezel en
Fred zag zichzelf als manager
dienstbaar aan zijn bands, als een
werkdier, de naam Blue Mule Agency was geboren. Hij organiseerde
shows en muziekfestivals die hij
ook presenteerde. Hiervoor legde
hij o.a. contacten met Amerikaanse groepen en artiesten en haalde

ze voor deze festivals en tournees
naar Europa. Naast het organiseren
deed hij radio- en tv producties en
presenteerde hij radioprogramma's. Later, in 1989, werd Blue
Mule reclameadviesbureau opgericht, samen met een medevennoot. Naast het reclame-advies10

werk wordt er sinds 1991 een eigen
krant uit gegeven, genaamd BuurContact. In de loop van de jaren is
Blue Mule van diverse vennoten
gewisseld, maar Fred bleef tot op
de dag van vandaag.
Sinds kort werk je niet meer vanuit Ten Boer, maar vanuit je huis in
Kantens. Wat is hiervan de reden?
'Mijn laatste medevennoot was
Ferry ten Brink en hij gaf een poos
geleden aan er met zijn 65e mee te
willen stoppen. We besloten daarom ons pand aan de Rijksweg in
Ten Boer te koop te zetten, zonder
resultaat helaas. Toen hij dit voorjaar op 63-jarige leeftijd geheel
onverwachts overleed, is alles in
een stroomversnelling geraakt.
Gelukkig heb ik sinds kort het pand
kunnen verhuren en heb ik het bedrijf naar Kantens verhuisd.'
Waaruit de bestaan de werkzaamheden zoal?
'Bij Blue Mule kun je terecht voor
vormgeving, drukwerk en advies.
Vormgeving is 'van niets iets maken', 'van idee naar resultaat' van
bijvoorbeeld logo's, huisstijlen, visitekaartjes of folders. Soms doe ik
dat naar het idee van de klant, soms
kom ik zelf met voorstellen. Ik probeer goed te luisteren en zoek naar
datgene wat het dichtst bij de klant
staat. Dit is telkens weer een uitdaging. Daarnaast stel ik advertenties op en schrijf ik ook teksten voor
bijvoorbeeld folders of advertenties.
Het drukkerijgedeelte bestaat uit
(hoogwaardig) kopiëren of printen,
zoals flyers en posters. Maar ik
verzorg ook familiedrukwerk (o.a.
geboorte- en trouwkaarten), spandoeken, reclameborden, autobelettering, barmunten, noem maar
op. Ook voor het inbinden van een
werkstuk, of insealen ervan, kun je
bij mij terecht.'

'BuurContact geef ik zelf uit, net als
diverse boeken zoals het 'Boek van
Kantens' of 'Van Ganzenveer tot
toetsenbord'. Als uitgever vraag je
een ISBN-nummer aan, je zorgt dat
het gedrukt wordt en brengt het
product op de markt. Je bent hiervoor eindverantwoordelijk.'
Je klantenkring en vaste opdrachten zijn met het overlijden van je
partner en verhuizing niet veranderd. Kun je alle werkzaamheden
alleen aan?
'Voor BuurContact maakte ik al
gebruik van freelance-schrijvers.
Het fotowerk hiervoor blijf ik ook
doen, maar ik roep af en toe de hulp
in van andere fotografen. Wij hebben met elkaar een goede samenwerking op dit gebied. Sinds kort
maak ik wel gebruik van een assistent-vormgever, wanneer de deadline van BuurContact in zicht komt.'

Ferry hield zich ook bezig met de
administratie, terwijl Fred meer de
klantencontacten en acquisitie voor
zijn rekening nam. Met het wegvallen van Ferry komt het nu meer bij
Fred terecht, waarbij Janny hem
assisteert wat de administratie/
boekhouding betreft. 'De dagen zijn
inderdaad nog voller geworden.'

Heb je thuis een aparte werkruimte of kantoor?
'Ja, mijn werkkamer (aan de straatkant) is het hart van de onderneming geworden! Deze kamer is een

Waar liggen voor jou nu
de voordelen (en evt.
nadelen) van het thuiswerken?
'Voor mij gelden alleen maar de
voordelen! Geen overbodige reistijden, lagere huisvestingskosten,
goed te combineren met privé en
makkelijker bij overwerk en deadlines. Het is ook veel praktischer,
want het gebeurde regelmatig dat
iets in Ten Boer lag, terwijl ik het in
Kantens nodig had, of andersom.'
Hoe ben je destijds in dit vak gerold?
'Als kind wilde ik altijd al reclametekenaar worden. Ik kon goed tekenen en had me ook aangemeld bij
de kunstacademie, maar werd helaas niet aangenomen. Toen ben ik
aan het werk gegaan als leerling
lithograaf bij een drukkerij. Een
aantal jaren later heb ik in de muziekbranche gewerkt als verkoper
en bedrijfsleider van een grammofoonplatenzaak. Weer later ben ik
werkzaam bij een uitgeverij geweest, eerst als acquisiteur, later
als eindredacteur. Ik heb het vak
hierdoor geleerd in de praktijk, ik
ben dus een echte autodidact.'
De mediasector kenmerkt zich
afgelopen jaren door afnemende
omzet door internetgebruik in combinatie met de economische crisis. Hebben jullie hier ook hinder
van ondervonden en hoe ga je hier
mee om?
'Ja, natuurlijk hebben wij hier ook
mee te maken. De mensen hebben
minder nodig en vragen nu eerst
wat het kost. Door de crisis zie je
meer uitstelgedrag. Ook het internet is een boosdoener, hierop kan
men diverse offertes opvragen.
Maar men heeft niet door dat er
vaak appels met peren worden
vergeleken. Het lijkt dus goedkoper, maar je hebt ook minder goede
kwaliteit. Ik merk dat de klantenkring wat verschuift, er vertrekken
klanten (te duur) en er komen aan
de andere kant klanten bij (voorkeur voor kwaliteit). Voor mij is het
als eenmanszaak goed te doen.'
Is er nog voldoende toekomst in
jouw vakgebied?
'Ook hier vindt een verschuiving
plaats. Enerzijds worden het drukwerk en de uitgeverij minder, er
worden minder enveloppen en brief-

papier gebruikt en er komen steeds
meer digitale alternatieven op de
markt, zoals e-readers en apps.
Anderzijds wordt de vormgeving
des te belangrijker. Op het grote
internet is het erg belangrijk om op
te vallen met een duidelijk gezicht.
Een eerste indruk blijft namelijk
hangen.' In de (nabije) toekomst wil
Fred uitbreiden naar internetbestellingen van bijvoorbeeld geboortekaarten, kerstkaarten etc. In samenwerking met illustrators kunnen geboorte-, rouw-, trouw en
kerstkaarten worden ontworpen.
Ook het digitaal reserveren van
boeken (met voorbeeld kaarten)
moet dan mogelijk worden.
Wie is jouw doelgroep?
'Iedereen is welkom!' zegt Fred,
Hierin is hij heel duidelijk. Het maakt
hem niet uit of het een bedrijf voor
een nieuwe huisstijl, een organisatie met een flyer-opdracht of een
scholier/student die zijn werkstuk
inbindt betreft.

Ten slotte: waarin onderscheid jij
je ten opzichte van je conculega's?
'Ik denk mijn persoonlijke benadering en aanpak. Ik probeer laagdrempelig te zijn, zodat écht iedereen hier welkom is, zowel met
grote als kleine projecten. Tevredenheid van de klant is hierbij het
belangrijkst. Bij goede contacten
en relaties is een soepele dienstverlening mogelijk en ik werk dus
met korte lijnen. Als je belt, krijg je
altijd mij aan de lijn.'
Met deze woorden sluit ik het gesprek met Fred af. Als redactie van
t Lougnijs zijn wij nog steeds erg
tevreden met hem als onze vormgever. Hebt u een vraag, wilt u een
offerte opvragen of bent u benieuwd
naar de mogelijkheden, dan is Fred
altijd (telefonisch) bereikbaar. Zie
hiervoor de advertentie in t Lougnijs
of www.bluemule.nl.
Alette de Vries-Rennen
Alette de Vries-Rennen
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Festival of Lessons
and Carols
In samenwerking met de commissie culturele activiteiten kerk Westernieland organiseert Vocaal Ensemble Het Hoogeland o.l.v. Mirna Westra
ook dit jaar weer een Festival of Lessons and Carols.

Orgelcommissie haalt beroemd
meisjeskoor naar Kantens
Op zaterdagavond 13 december organiseert de orgelcommissie een wel
zeer bijzonder kerstconcert in de Antoniuskerk van Kantens. De aanvang
is om 19.30 uur en na afloop schenkt de commissie een glaasje glühwein
en biedt een hapje aan, in het koor van de kerk. Komt u op tijd want vol
is vol.
A FESTIVAL OF LESSONS
AND CAROLS
De beroemde Engelse kersttraditie
van Lessons & Carols wordt door
de Stichting Koorschool Noord
Nederland in Roden al jaren hoog
gehouden. Het meisjeskoor van
deze stichting, de Roden Girl Choristers o.l.v. Sonja de Vries, brengt
u een avond waarin het kerstverhaal aan de hand van eeuwenoude
carols bezongen wordt. Het begint
met de profetie uit Jesaja en komt
via het eigenlijke geboorteverhaal
uit bij de beroemde hymne: 'Hark
the Herald-angels sing'. De Engelse carols, oud en nieuw, nemen u

Na de kerken van Tinallinge, Vierhuizen, Den Andel, Godlinze en
Breede gaan we het dit jaar uitvoeren in de sfeervolle kerk van Westernieland, op vrijdagavond 12 december. Het wordt een programma
met afwisselend Christmas Carols
door koor en publiek en lezingen uit
de Bijbel. Martijn Hulst gaat het

koor en de samenzang begeleiden
op orgel. Tevens verzorgt hij een
orgelsolo.
De aanvang is 20.00 uur.
De entree bedraagt 7,00. Na afloop wordt u iets te drinken aangeboden door de commissie.
Van harte welkom!

mee naar het kleine dorpje Bethlehem, Maria met haar Jezuskind, de
engelen, de herders en alle andere
gebeurtenissen van deze bijzondere nacht. De Choristers brengen u
de ontroering van kerst en bieden u
tevens de gelegenheid om enkele
geliefde melodieën mee te zingen.
Roden Girl Choristers
o.l.v. Sonja de Vries
Orgel: Sietze de Vries
Lector: Edith Barf
Entree 10,00,
jeugd van 12-18 jaar 5,00
en kinderen tot 12 jaar gratis.

Nieuwjaarsbrunch
Op zondag 4 januari 2015 organiseert het CSCW in t Schienvat een
'nieuwjaarsbrunch'. Een mooie gelegenheid om alle feestelijkheden van
2014 af te sluiten en het nieuwe jaar 2015 te beginnen.
De brunch begint om 11.00 uur en er staan lekkere koude en warme
gerechten voor u klaar, het geheel wordt opgeluisterd met een verrassingsprogramma. De kosten zijn 7,50 per persoon, inclusief welkomstdrankje. Het is voor nieuwe bewoners van Kantens een kans om kennis
te maken met de inwoners van ons mooie dorp.
U bent van harte welkom. Graag opgeven voor 22 december bij:
John van de Rijdt: E jsvanderijdt@kpnmail.nl
Rita Pool: M 06 20839053
Euro uur tijdens Nieuwjaarsnacht in t Schienvat
00.30 - 01.30 uur geopend
Wij wensen iedereen prettige kerstdagen en een gezond 2015
Jeanet, Melissa, Marijke, (oma) Jannie, Rita
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Theater te Water met
'De Grote Schok'
Een avondje Theater te Water, het meest unieke theater van NoordNederland, is een gezellig, maar vooral speciaal avondje uit. Het theater
doet in haar wintertournee Stitswerd aan! In de voorstelling speelt ook
dorpsgenoot Toshi de Vogel mee.

Advendo gaat terug

naar de middeleeuwen…
Advendo gaat terug naar de middeleeuwen? Echt? Ja, u leest het goed.
Toneelvereniging Advendo duikt dit jaar met haar spelersgroep in het jaar
1302, waar ridders jonkvrouwen het hof maken en er nog gevochten
wordt met draken. U aanschouwt het kasteel van uw dromen, waar de
middeleeuwen tot leven zal komen. De decorbouwers zijn alweer druk
bezig om een gigantisch kasteel op het podium van t Schienvat te laten
verrijzen. Een uitdaging om 'u' tegen te zeggen.
De 11 enthousiaste spelers zijn al
een paar maanden flink aan het
repeteren om hun typetje zo goed
mogelijk neer te zetten. Want
typetjes, die zijn er nogal veel in
deze wederom zelf geschreven luchtige klucht 'Help, de jonkvrouw moet
een man!'. Veel herkenbare typetjes
zullen op het podium verschijnen.
Wat dacht u van een mallotige koning die eigenlijk helemaal niet de
baas is, een chagrijnige barones
die het niet zo op heeft met de vrouw
van de koning, een machtige tovenaar met vreemde trekjes, een altijd rijmende minstreel en een jonkvrouw die naarstig op zoek moet
naar een man… Wat voor mannen
zullen naar haar hand dingen? Robin Hood misschien? Een stoere
ridder? Of een rijke markies? Zit de
ware liefde voor de jonkvrouw erbij? En wat bekokstooft de dienstmeid toch met haar dochter Anna?

Een voorstelling over gewone mensen, die speelt tegen het ongewone
decor van de aardbevingen. Een
huisje, een vrouwtje, scheuren en
een bezoeker. Romantische gebeurtenissen en journalistieke bemoeienis. Politieke beslommeringen en het nemen, NAM, genomen.
Aan Kerkepad 15 botsen de privélevens met het beven van de grond,
zal de buurman hulp verlenen en
komen bejaarden uit de kast. In een
wirwar van gebeurtenissen probeert Stijntje het hoofd boven water

te houden. Lukt het haar of wordt het
een drama? Is zij aardbevingsbestendig en redt zij het in 'De Grote
Schok'?
Zet donderdag 22 januari 2015 in
uw agenda! Dorpshuis Stitswerd,
aanvang 20.00 uur. Wees zeker van
een plek en reserveer via T 552461.
Vol is vol!
Met dank aan de financiële ondersteuning van de gemeente Eemsmond

Als de tovenaar van het kasteel zich
er dan ook nog mee bemoeit om de
ware liefde te zoeken en met magische drankjes, rijmpoeder en goed
bedoelde adviezen komt, is het hek
van de dam. Het belooft een ouderwets avondje lachen te worden,
met veel knipogen naar het nu en
bekende personen en verhalen! Een
feest der herkenning voor jong en
oud! Op vrijdag 30 januari is de
première van 'Help, de jonkvrouw
moet een man!' en op zaterdag 31
januari vinden er twee voorstellingen plaats: een matinee- en avondvoorstelling. Begin januari zal de
kaartverkoop van start gaan. Op
onze www.advendokantens.nl kunt
u terecht voor het laatste nieuws en
hoe u kaarten kunt bestellen. Wij
hebben heel veel zin in dit middeleeuws avontuur, u ook?
Toneelvereniging Advendo

Kerst bij Vrouwen van Nu
Vrouwen van Nu afd. Middelstum-Kantens e.o. houdt haar Kerst bijeenkomst op dinsdag 16 december in t Schienvat te Kantens. Voor deze avond
is mw. F. van der Heide uit Erm uitgenodigd. Ze is Roemeense en zal
vertellen over de Kerstviering in haar geboorteland. Ook laat ze kleding
zien en zijn er zelf gemaakte attributen. Als belangstelling heeft voor deze
avond, bent u van harte welkom. Aanvang 20.00 uur.

Het is goed in het eigen hart te kijken
Nog even voor het slapen gaan
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hart heb zeer gedaan.
Alice Nahon
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Redder
Met meer dan normaal geklepper kondigde het kattenluikje in de bijkeuken op een avond de komst van een van onze katten aan. Het luikje van
de bijkeuken naar de keuken bleef echter ongebruikt. Waarom niet
verder? Na enige tijd kwamen er onheilspellende geluiden achter de deur
vandaan. Toch maar even kijken. Ik zag onze kater met iets groots achter
de vuilnisbak in de weer. Ik stak het licht aan en was verbijsterd wat ik
zag. Bovenop een spartelende, volwassen, vrouwtjes eend zat onze rode
kater. Ik greep hem in zijn nekvel, alarmeerde mijn echtgenote, die de
andere twee poezen opsloot en ik
voegde onze kater erbij. Terug naar
de plaats des onheils. De eend
probeerde intussen al fladderend
achter de barbecue, die daar wacht
op het voorjaar, te kruipen. Overal
op de grond sporen van bloed. Hoe
had Kimi, want zo heet ons lief
roofdier, zo'n groot beest kunnen
vangen en daarna door het luikje
naar binnen kunnen wurmen. Misschien was euthanasie te verkiezen boven een reddingsplan. Echter wie neem ik daar voor mee.
Dieren doden hoort niet tot een van
mijn hobby's. Eten overigens wel.
Ik houd er verschillende normen op
na. Muggen, in onze streek neefjes genoemd, zijn hierop een uitzondering.
Die sla ik met genoegen dood, maar ik acht ze ongeschikt voor consumptie.
Terug naar onze eend. Ik wilde haar een kans geven. Buiten was het
donker. Terugzetten in de tuin was geen optie. Uitgeput en in een shock
verkerend zou zij een gemakkelijke prooi zijn voor andere huisdieren. Ik
pakte heel gemakkelijk de eend op. Wat is zo'n beest groot in je handen
en best zwaar, en wat een prachtige kleuren van dichtbij. Ik zette haar in
een poezenreismand. Dus eigenlijk in een ruimte die
we gebruiken om haar belager te vervoeren. De
belager zelf vindt het vervoersverblijf maar zozo. In
een rustige kamer, zeg maar de recovery, mocht ze
de nacht bijkomen. Tenminste dat hoopte ik. 's
Avonds keek ik af en toe om het hoekje van de deur.
Iedere keer als ik het licht aan deed zag ik haar kopje
omhoog gaan. Dat gaf moed.
De volgende ochtend extra vroeg opgestaan. Het
schemerde nog. De eend leek aardig monter. Ik
wandelde met het mandje naar onze haven. Op de
steiger deed ik het deurtje open. Ze liet zich onmiddellijk in het water vallen en verdween onder de
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oppervlakte. Ik staarde verbouwereerd naar de plek waar ze verdween.
Toch tevergeefs…. Enkele ogenblikken later zwom ze in het midden van
de haven. Kennelijk had ze een zwemdiploma waar onderwaterzwemmen bij hoort. Een andere eend was niet in de buurt, dus een vergissing
was uitgesloten. Ze zwom rustig Stitswerd uit. Na enkele meters klapperde ze even met haar vleugels, even uitrekken of misschien een groet of
bedankje, en verdween langzaam uit het gezicht.
Twee weken later zat ik in een vakantiehuisje op Vlieland. Het terras was
afgeschermd met glazen wanden. Met het herfstweer van tegenwoordig
was het er goed toeven. Plotsklaps een zachte doffe klap. Een heel klein
vogeltje was tegen het glas gevlogen. De eigenaren van het huisje hadden
roofvogel silhouetten op het glas geplakt. Kennelijk had het beestje
gedacht, dat het wel tussen twee silhouetten door kon vliegen. Van glas
begreep het niet veel. Het keek verbaasd om zich heen op het terras. Het
vloog weg. Voor de tweede maal
probeerde het de uitweg door het
glas. Weer belandde het op het
terras. Deze keer liet het zijn kopje
wat hangen en had het zijn snavel
wijd open. Ik pakte het op. Het
reageerde niet. Het was een goudhaantje. Het kleinste vogeltje van
Europa, volgens mijn gids. Ongelooflijk klein, het woog niets. Mijn
hand was bijna gesloten. Een eindje verder, buiten het terras, zette ik
het voorzichtig op een takje. Zijn
pootjes klemde het er stevig omheen. Ondanks zijn toestand blijkt
dat toch een oerinstinct. Ik liet het
daar zitten. Na een tijdje ging ik
kijken. Hij zat weer rechtop en zijn snaveltje was weer gesloten. Ik heb
gauw wat foto's gemaakt. Wanneer krijg je nu de gelegenheid om van zo'n
klein vogeltje zonder enorme lenzen een foto te maken. Even later was
het verdwenen. Ik heb de grond in de omgeving gecontroleerd. Nergens
lag een goudhaantje. Het moest gevlogen zijn.
Beide vogels, groot en klein, hebben mijn leven niet veranderd. Ze zorgden
voor een kort gelukzalig gevoel van redder zijn.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
www.tlougnijs.nl

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT TE KANTENS
Zondag 30 november
09.30 uur - ds. P.A. Slager
16.00 uur - ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
19.30 uur - ds. P.A. Slager, jeugddienst
Zondag 7 december
09.30 uur dhr. J.W. Roosenbrand,
Groningen
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 14 december
09.30 uur ds. P.A. Slager, viering
Heilig Avondmaal
14.30 uur dhr. J.W. Roosenbrand,
Groningen
Zondag 21 december
09.30 uur ds. W. Wieringa, Midlaren
16.00 uur ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
Donderdag 25 december
1e kerstdag
11.00 uur ds. P.A. Slager
Vrijdag 26 december
2e kerstdag
10.00 uur - gezamenlijke kerstviering
Zondag 28 december
09.30 uur ds. P.A. Slager
14.30 uur ds. A.J. Minnema, Baflo
Woensdag 31 december
oudejaarsdag
19.30 uur br. R. Welfing
leesdienst
Donderdag 1 januari 2015
nieuwjaarsdag
10.00 uur br. H. Hofsink
leesdienst
______________________________________________
CHR. GEREFORMEERDE KERK
KANTENS
Zondag 30 november
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 7 december
09.30 uur ds. J.J. Lof
14.30 uur ds. J.J. Lof
Zondag 14 december
09.30 uur ds. R. Jansen
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
opendeurdienst
Zondag 21 december
09.30 uur ds. J. van 't Spijker
14.30 uur ds. J. van 't Spijker
Donderdag 25 december
1e kerstdag
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur kerstfeest gezinsdienst
Zondag 28 december
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. S. Otten
Woensdag 31 december
oudejaarsdag
19.30 uur ds. J. Oosterbroek

Protestantse gemeente
Kantens-Stitswerd-Rottum
Zondag 30 november
eerste advent
10.00 uur ds. G.A. Segger, Uithuizen.
Zondag 7 december
tweede advent
10.00 uur drs. J.W. Bassie, Groningen
Zondag 14 december
derde advent
10.00 uur prof. dr. L.J. van den
Brom, Haren
Adventsviering in kerkje Stitswerd
19.00 uur ds. D. de Boer, Leeuwarden (zie elders in deze krant voor
meer info).
Zondag 21 december
vierde advent
10.00 uur da. N.C. Meihuizen
Woensdag 24 december
21.30 uur ds. P.A. Slager
interkerkelijke kerstnachtdienst
m.m.v. Vocaal Ensemble Het Hoogeland o.l.v. Mirna Westra
Donderdag 25 december
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
en gemeenteleden, kerstgezinsdienst
Zondag 28 december
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
en dhr. M. Sprenger, afsluiting oude
jaar, koffie/thee in Salem.
______________________________________________
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 14 december
19.00 uur ds. J. den Admirant
Vrijdag 26 december
19.00 uur ds. E.B.G.W. Ockels
______________________________________________

Kertsnachtdienst
Antoniuskerk Kantens
24 december - 21.30 uur
Hemelse Vredesmissie
Met medewerking van:
Voorganger: ds. Pieter Slager uit
Middelstum - Organiste: mw. Leny
Otte uit Middelstum - Muzikale medewerking wordt verleend door
Vocaal Ensemble Het Hoogeland
uit Kantens o.l.v. Mirna Westra
Allen hartelijk welkom
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Sunnerkloas op vrijersvouten
Bakker Diek haar weer net as aander joaren n sunnerkloastoavel kloar
moakt ien 't kantoortje noast winkel. Vrouw en dochter haren hom doar
aan ale kanten mit holpen, moar vanmiddeg kon gainain van baaiden 't
wachten om hom te helpen, want Annie was kleuterjuvver en mos bie
heur lutjekes wezen en vrouw was lid van ollerkemizzie van kleuterschoul en mos dus ook ien schrip, om Sunnerkloas te ontvangen en haile
boudel mit te regeln.
Vrauwlu wazzen dit joar oareg gehaimzinneg west mit veurberaaiden van 't kiener feest .Wel haren
ze dikke bestellens bie bakker
doan: Stoetkereltjes, swoaneníen' t nust, peperneuten en allerhaande slikkerij, moar doar was nait
biezegd, wel of dat ophoalen zol.
't Ston apmoal kloar ien grode
deuzen en puten, moar Bakker
Diek wol d'r nou zo langzoamerhaand ook wel ais n moal of.
Doar stopte n grode glímmende
auto veur 't hoes mit n eerliekse
sjauffeur d'r veur ien. Dij dee deur
van auto open en wel stapte doar
oet? Sunnerkloas zulf, ien vol ornoat. Gain noamoakte, zoas ze hier
ien Klaaiwerd voak haren, mit ain of aander boerenkerel d'r ien, nee, dit
leek' t er op: 't kon de echte
wel wezen.
Bakker Diek schoot nog
gauw even 't jak aan, want
hai kon zo'n defteghaid
toch nait ien 't bloot bezroen ontvangen.
Schelje ging over en doar
ston olle grieze bisschop,
krekt of e tou n ploatjeskraant oetknipt was, zo
mooi. En hai prout zo fien,
dat ie aan zien veurnoame ofkomst
nait twieveln huvven.
'Goeden middag, ben ik hier bij
Bakker Dijk?'
'Joa. Sunnerkloas, hur, dat komt
goud. '
'Prachtig. En is hier een bestelling
gedaan voor de kleuterschool in
Kleiwerd?'
'Ja, dat staait apmoal aal kloar,
hur. Vrauw en dochter hemmen
alles veurof zo oetzocht en ienpakt, dat ken zo mitnomen worren.'
Dan zal Pieterbaas alles even netjes in de koffer van de auto pakken,
terwijl ik nog even een praatje met
u maak.'
Zo gezegd zo gedoan. Sunnerkloas
haar nait veul tied, zee e, moar hai
wol toch geern even mit Diek over
dij zien dochter proaten.
'Ze schreef mij, dat ze zich op mijn
verjaardag graag zou willen verloven. Wat zegt u daarvan?'
'Dat het tied nog wel, Sunnerkloas,
hur boetendes , 't mout n student
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wezen oet stad. En stadjeders en
studenten, doar heb 'k nait veul mit
op.'
'U hebt geweigerd, deze jongeman
hier thuis te ontvangen?'
'Joa, dat heb'k. 'k Wil d'r 't laifst
niks mit te moaken hemmen. As't
nou nog n gewone, degelke boerenjong was, den was't wat aans.'
'Hoor eens, meneer Dijk, ik ken
die jongeman en zijn ouders door
en door. ' t Zijn landsmensen, net
als u, die voor de studie van hun
zoon naar de stad zijn verhuisd.
Ik garandeer u: Die jongen is een
harde werker. Daar zit een goede
dorpsdokter in en - hij zal uw dochter Annie op de handen dragen.'

'Tja, doar wordt 't wel even aans
van, vanzulf. Moar - ik heb jong ja
nog nooit mit aigen ogen bekeken.
'k Heb nog nooit mit hom proat.
'Dat was uw beleg Dijk. U wenste
geen contact met hem. Vandaar
dat de jongelui bij zijn ouders samenkwamen. Uw vrouw is daarmee op de hoogte, dat weet u !'
'Joa, dij het mie aal genog om kop
tou soesd. Tot vervelens tou. Nou
ja, en as' t wicht Ainmoud is mit dij
jong, den wil ik, gain dwaarsbongel wezen, moar...'
'U kunt haar nog zo slecht missen,
hè? 't ls uw enige dochter uw oogappeltje.
Ja... Sinterklaas weet alles, geloof dat maar. Weet je wat we
afspreken? Na afloop van het feest
op de kleuterschool kom ik nog
even met u en met uw vrouw en
dochter over deze belangrijke zaak
praten. Vergeet niet: haar levensgeluk is er mee gemoeid hè !'
Sunnerkloas mos neudeg weer
wieder, want lut je kienerkes

wachtten op hom ien kleuterschoul. Bakker Diek bleef allain
mit zien gedachten en hai haar dij
noamiddeg ale tied om d' r over te
prakkezaaiern, want winkel bleef
leeg, nou Sunnerkloas ien 't loug
was. Hou laank ging dat nou aal
mit dij baaident? Aal wel krapaan
n joar.
't Wicht was ja stoapel op dij jong.
En vrauw zee ook, dat e oet n hail
goud nust kwam.
Woarom was hai, Diek, d'r den op
tegen? Hai was't aings zulÍ nait,
as't er op aan kwam. 't Kon wel
wezen, dat Sunnerkloas geliek
haar: n Voader ,dij hail maal mit
zien dochter is, dij ken heur nait
ofstoan aan n aander.
Mit dat probleem
bleef Diek dij middeg
op zien doodalleintje
zitten, totdat e opschrok oet zien prakkezoatsies, dou dijzulfde slee van n auto
weer bie zien veurdeur ho hil.
Sunnerkloas stapte
oet, ditmoal mit
Swaarde Piet en mit
bakk er Diek zien
vrauw en dochter.
Diek vuilde, dat er d'r nou aan
geloven mos. Ze haren ol Sunte
Ome ien aarm nomen, om hom,
Diek tot aander gedachten te brengen. Joa, kiek, zai je wel, 't wicht
haar Ol Boas aal ien aarm, om hom
te onnersteunen veur gladdeghaid
op stroat.
'Ziezo, mijnheer Dijk, daar zijn wij
dan weer. lk heb uw vrouw en
dochter maar gelijk meegenomen
in de auto. Het kleuterfeest is uitstekend geslaagd. lk moet zeggen: U hebt een juweel van een
dochter, die leeft voor haar kleintjes! Vindt u goed, dat ik haar ook
nog even gelukkig maak? Ze is
tenslotte toch ook maar een kind,
al is ze nu al bijna twintig, hé?'
'Dou, wat ie nait loaten kennen,
Sunnerkloas, ' zee bakker Diek, ' t
Wicht het ' t wel verdaind, ducht
mie. '
'Annie, kom dan eens bíj mij op
schoot zitten, ' zee sunnerkloas en
zette zien staf tegen toavel aan.
'Duur ik dat wel doun, Moeke?'

vrougt 't wicht hail benauwd.
'Moar driest, ' zee Vrauw Diek, 'hai
maint 't ja zo goud mit die, mien
wicht.'
Doar zat ze den, bie Ol Bisschop op
schoot en hai aarm om heur tou.
'Zeg me nou eens, live kind, waarmee kan ik jou gelukkig maken,
hè?'
Zai sloug ogen deel en zee: 'Vroag
dat moar aan mien Pa en Moeke,
SunnerkÍoas.
lk heb joe ja ook n braif schreven
mit n verlangliestje.
'Ja, dat is allemaal goed en wel . Je
vraagt twee verlovingsringen en
die heb ik bij me, maar... jouw
vader, die zoveel van die jongeman heeft gehoord, wil die Gerard
toch op zijn minst vooraf graag
eerst zien en spreken.'
'Krek t , zo is 't! 'zee Diek. 'lk ken
toch gain schoonzeun ien zak kopen.'
"Doar hei je groot geliek aan," zee
Sunnerkloas en zette steek en
proek of en ropte board en snor van
kin vandoan.
'Hier zit joen aanstoande schoonzeun, voader. le waiten alles van
mie of . Sunnerkloas het joe verteld, dat 't aal goud was en nou
vroag ik joe oet zien noam:
Vienen ie goud, dat Annie en ik
dommit mít n kanner trauwen, as
ik dokter ben?
Over n joar ken 't zo wied wezen.'
'Wel verdold! zee Diek. 'Dat heb ie
hom hanneg lapt, jongkerel! '
'Gerard, zeg moar.'
'Nou Gerard den. Lang mie de vief,
jong. Mien zegen zel ie hemmen.'
'Den krigs toe n kuske van Sunnerkloas en n ringtje om poot, mien
wicht. En den schofst doe Ol Boas
ook n ring om zien olle knokkelge
vingers.'
'Sunnerkloas op vrijersvouten. 'zee
Swaarde Piet, 'dat heb'k nog nait
eerder mitmoakt.
Hou oller hou gekker nait?! Dat
ken je nou weer zain. Krigt de
moaksman ook nog n dikke mit n
lutje, Vrauw Sunnerkloas?'
Doar zol 't nait aan mekaaiern.
Jan Boer
Uit: Onner aigen volk.

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.

Van Dou en Nou op t Hogelaand
PLOUG (dail twij)
Echt roeg ien kop wazzen jonge Grunneger kunstenoars nait, aan
reveluutsie haren zai t nait tou. Der mos aal nuver wat gebeuren om lös
te kommen van vaast rouste terdietsies en ideeën oet 19e aiw.
Dou zai noam opbedinken mozzen
veur nije verainen, dij op 5 juni 1918
opricht is, wer dat Grunneger Kunstkring 'De Ploeg'. Dat woord 'ploug'
betaikent meer as ain ding. Ploug is
n stuk boerenriw, dat onlaand kloar
moakt om der wat op te gruien te
loaten, dij grond omkeert en kloar
moakt veur nije oogst en boetendes
is n ploug n kobbel lu, dij mit nkanner optrekken bie nkanner heuren,
kammeroaden binnen. Zai bekeken n kanners waark en leverden
kommentaar. Benoam grafiek wer
ruild en zai schillerden nkanners
petret. Ien 1924 en 1925 verscheen
der wegens Ploug n tiedschrift.
Johan Diekstroa wer eerste siktoares en schreef: 'Ie mout'n wait'n,
d'r is hier ien stad 'n verain opricht
van kunstschilders. Al laank har d'r
zoo wat brud, mor 't wol er nooit
goud deur. Nou, ten langen leste, is
't er dan van komm'n, ook noar
aanlaiden van tentoonstellen in Pictura van Grönneger schilders van 't
veujoar.'

was, paardie keken aalgedureg
noar t waark van Vincent van Gogh,
anern noar t duustre imprezzionisme van Bergense Schoul. Gonnent
keken wieder, noar Duutse eksprezzionisten van 'Die Brücke' en gingen kieken ien Worpswedde bie
Bremen, doar kunstenoars bie nkanner kwammen of raaisden noar
Vloanderen of Paries, om te kieken
woar of zai doar mit aan loop wazzen.
Der kwam wat meer kleur ien t
waark van Grunnegers, wat te zain
was as zai ainmoal ien t joar wat zai
moakt haren zain laiten ien baaide
zoalen dij Pictura haar ien t Grunneger Muzeum veur eerste moal ien
1919. (Loader ging Pictura vervoaren noar Groot Maart en Prinzehof). Kranten deden der verslag van
en snaarden dervan.

Bestuur stook leespoddefulies ien
nkanner, dij bie leden rond gingen.
Sprekers werren nuigd veur n veurdracht, doar elkenain welkom was.
Stee doar plougleden geern bie
nkanner kwammen was stamtoavel van bodega van Jaan Dik aan
VINCENT VAN GOGH
Ien twinneger joaren stond t waark
van Van Gogh hoog aanschreven
bie Grunneger schillers, dij hom
noavolgden, ook wat onnerwaarpen aanbelangt dij zai oetkozen.
Allereerst aarbaid van t boerenvolk
op t laand. Benoam Reinhart Dozy,
plouglid van Vloamse òfkomst, gaf
t veurbeeld en veur Johan Diekstroa
was hai n soortemint leermeester.
Aalgedureg gingen zai der mit heur
baaident op fiets op oet, om t Grunneger landschop te verkennen en
wat doar zo aal te doun was te
taiken of te schillern.
Gullenstroat ien Stad. Doar wer bie
zetten ook vergoaderd en din kon t
slim gezelleg worren.
Veur t momint waarkte ieder plouglid gewoon deur zoas hai dat wìnd

Loater meer.
Aldert B. Ritzema

Kleuren
Noast braaien en hoaken is kleuren veur wozzen mènsen mor zo ien
zwang komen. Dou k dat heurde, leek mie t niks. k Zaag mie aal mit n
kleurploat bie toavel zitten te kleuren. Mor ie maggen aiglieks nait te
gaauw oordailen.
Op radio vertelde n vraauw derover. Zai mos op bezuik bie n zaike en wis
nait wat zai mitnemen zol. Dat is bie tieden wel ais stoer. Ienainen haar
zai docht: 'k Neem n kleurploat en n deuske kleurpotloden mit.' Loat dat
nou hail goud oetpakt hemmen. Zai haren der mit heur twijbaaident n hail
genougelk tiedverdrief aan had.
Dou zai weer noar hoes tou reed,
haar zai doar hail n goud gevuil
over en t schoot heur ien t zin om
doar wat mit te doun. Zo haar ze
der n bedriefke van opzet. Zai
ontwaarpt kleurbouken dij ien
boukhandel te koop binnen, mor
ie kinnen ploaten ook 'downloaden'.
Ze gaaf aalderdeegs les ien t kleuren!
Dou k noar legere schoul tou ging, moggen wie bie taikenles n schiere
ploat oetzuiken en noataiken. Mit kleurpotloden moggen wie dij kleuren
en din was t oppazzen dat ie nait boeten de lientjes kwamen. As t kloar
was, gaaf juffraauw joe der n siefer veur.
Loater vonden onderwieslu dat nait kreatief. Kiender mozzen zulf oet kop
n taiken moaken. Nait allenneg kleurpotloden, mor wasco, viltstiften en
woddervaarf moggen bruukt worden.
En nou binnen kleurploaten weerom komen. Zo kin je zain, alles komt
weerom, net as hoaken en braaien.
k Wol dij kleurbouken vanzulf wel ais zain. Wie haren n bosschopke ien
Oethoezen en onnerwegens zee k: 'Zet mie eefkes bie boukhandel òf, doe
mags wel ien auto zitten blieven.'
t Wicht achter teunbaank keek mie hail nait roar aan dou k der noar vroug
en brocht mie der vot noar tou. Doar lagen wel vaaier soorten: Kleurboeken voor volwassenen, Kleurboeken voor grote mensen. En gain dunne
flitterkes, nee haile dikke bouken vol mit kleurploaten. Zo zaag k n haile
blad mit haarstbloaden en doar was ie wel eefkes mit aan gaang, dat was
nait vot kloar. Thoes mos k vanzulf even 'googelen'. Laive toetpot nog aan
tou: Abstract, kerst, fantasy, mandala's, vogels, religieuze en nog veul
meer. Te veul om op te nuimen.
As t joe wat tou liekt, vernuver joe der mit. Ik blief veurshaands bie mien
handwaarkklubke.
Anje van der Hoek
___________________________________________________________________________

Winteroavend
Nog valen leste zunnestroalen
op t stille winterlaand.
Din wordt de wereld gries en klaain
en dook krigt d'overhaand.
n Poar swaarte kraaien in d'oavendlocht
vlaigen krazzend noar heur stee.
We leven in t körtste van de doagen
t wordt kold van laiverlee.
De ploatsen liggen verloaten in t laand
en t boetenwaark is doan.
De daaiern stoan in waarme stallen.
Nou mag t wel snijen goan.
Willem Walters
Oet: Toal en Taiken.
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Agenda
Stitswerd
Geopend
vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur
(ook afhaal)
Zaterdag van 17.00 tot 20.00 uur
Diverse menu's
Spareribschotel ............
Zalmschotel .................
Karbonade ...................
Schnitzel .....................
Shoarmaschotel ..........
Visfilet ..........................
Kippenwings ...............
Macaroni .....................
Bami ............................
Gevulde tortilla's
(met gehakt/groente
en salade) .......................

Poffert ..........................
Weekendmenu v.a. ....
Soep v.d. dag ..............
Toetje Leutje Lanteern
(poffert, ijs, vruchten,
slagroom) ....................

7,25
7,25
6,25
7,25
6,25
5,25
5,25
5,25
5,25

5,25
5,25
5,25
2,25

3,50

Vr. 5 en za. 6 december
bruine bonensoep met stokbrood
Vr. 12 en za. 13 december
stamppot van het huis
Vr. 19 en za. 20 december
rijst met goulash
Van 24 t/m 27 december
is de keuken/afhaal gesloten!
Schotels worden geserveerd met
gebakken aardappelen of frites/
salade of groente v.d. dag.
Menu's ook voor de afhaal.
Ook uw adres voor frites, snacks
en Max patat v.a. ......... 1,25
Ook voor Buffetten: warm of koud
Lunch: v.a ...................
7,50
p.p. en catering uw adres!

Tot ziens bij Jeanet en Rita

Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
Zondag 14 december
Georgiuskerk
19.00 uur
Adventsviering bij kaarslicht (zie
elders in deze krant voor meer info)
_________________________________________________________

Kantens
KANSTER JEUGDHONK
openingstijden
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur
_____________________________________
Woensdag 3 december
t Schienvat
19.00 - 21.30 uur
handwerkclub

Vaste activiteiten t Schienvat
Dinsdag
9.30 - 12.00 uur
schildercursus
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
19.30 - 22.00 uur
schildercursus
20.00 - 21.30 uur
tai chi
Woensdag
13.30 - 16.00 uur
bridgecursus
19.00 - 19.30 uur
gymnastiek 55+ op muziek
entree 2,00
19.30 - 20.30 uur
bodyshape
Donderdag
20.00 - 22.30 uur
damclub

Donderdag 4 december
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schilderworkshop

Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
20.00 - 23.00 uur
biljartclub

Maandag 8 december
t Schienvat
v.a. 20.00 uur
V.D.K. vergadering
20.00 22.00 uur
fotoworkshop

Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers

Zaterdag 13 december
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schilderworkshop voor beginners
geheel verzorgd
Antoniuskerk
19.30 uur
A Festival Of Lessons and Carols
voor meer info elders in deze krant
Maandag 15 december
t Schienvat
20.00 uur
ledenvergadering Advendo
Dinsdag 16 december
t Schienvat
20.00 uur
Vrouwen van Nu kerstavond
20.00 - 22.00 uur
Fotoclub (o.l.v. J.P. Kapteijn)
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Zaterdag 20 december
Kantine KRC
19.00 uur
jeugd tot 15 jaar
21.00 uur
iedereen v.a. 16 jaar
Kerst karaoke party

Er is een foto expositie te zien in de
Salon, van Piet Lofvers uit Delfzijl
______________________________________

Weekenddiensten

12 december
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 431716
13 en 14 december
Tandartspraktijk Conradie
Bedum - T 050 3012337
19 december
Tandartsenpraktijk Aan de Meeden
Winsum - T 0595 442244
20 en 21 december
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 572818
22 december
Tandartspraktijk De Vlijt
Bedum - T 050 3015462
23 december
Tandartspraktijk Conradie
Bedum - T 050 3012337
24 en 25 december
Tandartspraktijk Bruining-Gelderblom
Winsum - T 0595 441740
26 december
Tandartspraktijk Fledderus & Commies
Winsum - T 0595 441545
27 december
Tandartspraktijk Conradie
Bedum - T 050 3012337
28 en 29 december
H. Meursing
Middelstum - T 0595 552292
30 en 31 december
M.J. den Engelse-Boelkes
Ezinge - T 0594 622121
__________________________________________________
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
__________________________________________________
MAATSCHAPPELIJK WERK MJD:
www.mjd.nl/eemsmond. Inloopspreekuren in Uithuizen en Warffum - T 0595 - 437555
__________________________________________________

HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 ( 0,10 p.min)
__________________________________________________
TANDARTSEN
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.
29 en 30 november
Tandartsenpraktijk Aan de Meeden
Winsum - T 0595 442244
6 en 7 december
C.H. de Lange
Leens - T 0595 571427

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.

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595-551084 / M 06-14611173
__________________________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
T 050 - 3140211
__________________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084 / M 06-14611173
__________________________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T 050 - 3014260
__________________________________________________
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613
__________________________________________________

Foto-expositie te Kantens
In de Salon, gevestigd in t Schienvat te Kantens, is een prachtige fotoexpositie van P.J. Lofvers uit Delfzijl te bewonderen. Zo'n 20 foto's van
boerderijen, bloemen en kunst zijn tijdens de openingstijden van t
Schienvat te zien. Tot eind januari kunt u genieten van deze foto-expositie.
Rita Pool
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Foto van de maand
2 november 2014 een jubileumoptreden van het 115 jaar jonge Warffums mannenkoor, In een volle kerk van
Rottum.
Annet Eveleens
______________________________________________________________________________________________
Afgelopen periode hebben we de
volgende giften mogen ontvangen:

Adventsviering bij kaarslicht
in Stitswerd
De plaatselijke commissie van de Stichting Oude Groninger Kerken te
Stitswerd organiseert ook dit jaar weer een adventsviering bij kaarslicht
in de 12e eeuwse Georgiuskerk van Stitswerd.
Dit jaar is dat op zondagavond 14 december. Ds. Doekle de Boer uit
Leeuwarden komt elk jaar graag naar het met veel kaarsen verlichte
kerkje om een adventsoverweging te houden.
Vocaal Ensemble Het Hoogeland o.l.v. Mirna Westra zal de viering extra
luister bijzetten door a capella kerstmuziek te zingen, volledig passend
in de liturgie. Het kerkharmonium
wordt dit jaar bespeeld door een
gastorganist. De aanvang is 19.00
uur en parkeren kan weer het beste
op het terrein bij boerderij Oudman
en boerderij Wibbens. Komt u op
tijd, want elk jaar is het kerkje vol.

Toneelvereniging Advendo 25,G. Onnes
5,Voetbalvereniging KRC
50,Vrouwenvereniging Monica 10,Damclub Kantens
25,Kinderspeelweek
25,C.S.C.W.
25,St. Project Oekraïne
20,Bernleftheater
35,NBVP, Vrouwen van Nu
10,St.Oude Groninger Kerken 15,Ver. Dorpsbelangen Rottum 25,Chr. Geref. Kerk Kantens
35,Vroedvrouwenpraktijk
Springtij
30,Uitvaartvereniging Kantens 25,Ver. Dorpsbelangen Kantens 50,Speeltuin t Spruddernust
25,Kaanster Vlinthippers
15,Wij danken u hartelijk
voor uw bijdrage!

De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
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Wimjan Rietdijk
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t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost
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Oud papier
zaterdag 13 december
vanaf 9.00 uur

T 0595 551788
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