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1. Even voorstellen (naam, adres,
leeftijd):
Esther Smit, geboren in Groningen
op 1 november 1973.
We (Bart Robbe & ik ) wonen al-
weer 18 jaar met veel plezier aan de
Stitswerderlaan 1 in Kantens. Sa-
men hebben we twee kids, Jordy
van 13, Saskia van 11 jaar en niet
te vergeten onze drie super katten.

2. Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
Tuinieren, lezen en eropuit!

3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Crackertje, koffie en het laatste
wereldnieuws volgen.

4. Wat is je favoriete kledingstuk?
In deze koude wintermaanden een
warme trui!

5. Waar krijg je de meeste energie
van?
Wanneer ik zie dat de kids goed in
hun vel zitten.

6. Naar welke radiozender(s) luis-
ter je het liefst en waarom?
Radio 538, prima muziek.

7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Racoon.

8. Met welke BN-er zou je wel eens
willen dineren en waarom?
Prinses Beatrix, inspirerende
vrouw.

9. Wat zou je doen met 1 mil-
joen?
In elk geval geen staatslot meer
kopen haha!

Op de voorpagina kunt u kleine gedichtjes lezen. Dit zijn elfjes.
De leerlingen van de groepen 3 en 4 van de Klinkenborg hebben een
elf gemaakt. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een stappenplan:
1. één woord waaraan je denkt bij Kerst
2. twee woorden die erbij horen
3. in drie woorden waar het is
4. een vraag van vier woorden
5. een mooi woord op het laatst.

Groep 3.
Tycho Riemeijer, Bas van Vliet, Sebe de Vries,
Freek Schoonderwoerd, Josine Koopmans, Annika Edens,
Amber Eisinga, Lejan de Jong en Liene Schriemer.

De 7 leerlingen uit groep 4 hebben allemaal zelf een elf gemaakt.

10. Wat durf of doe je ECHT niet?
Ooit een poging tot abseilen gedaan
van een hoge rots in de Belgische
Ardennen, ik houd de details liever
voor mezelf!

11. Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
Rondreis Amerika.

12. Aan wie geef je de Pen door?
Aan Marjolein Blauwiekel, zet 'm
op buuf!

Kerst en de boom
De ballen hangen in de boom,
het voelt net alsof ik droom.
De lichtjes staan aan
en de piek bovenaan.
De naalden zijn groen,
je kan er van alles in doen.
De kaarsen branden,
in alle landen.
We vieren het niet in de herfst,
maar in de winter vieren we Kerst.

Babet Doornbos, groep 6
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Koor zingt sterren van de hemel
De Orgelcommissie kan terugzien op een prachtig concert in de Antonius-
kerk op 13 december, waarbij voor het eerst, maar zeker niet voor het
laatst de Roden Girl Choristers optraden. Sietze de Vries bespeelde deze
keer niet alleen het hoofdorgel, maar ook het kistorgel in het koor, speciaal
voor de gelegenheid gebracht. Meer dan 80 personen uit onze dorpen
maar ook van ver daarbuiten waren bijeen in een bijzondere sfeer van
kaarslicht, een eeuwenoude ruimte en zuivere stemmen van het meis-
jeskoor. Wie herinnert zich nu niet die kinderstem die Stille Nacht zong,
alsof het een engel was. De Glühwein van Cato ten Hallers was volgens
oude receptuur bereid en dat was te merken. Met dank aan allen die
hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze avond!

Nieuws van VV KRC

Agenda 2015
Februari: droge worstenactie

7 februari: zaalvoetbal en bow-
len in sporthal de Mencke Uit-
huizen, aanvang 19.00 uur

7 maart: v.v. KRC bazaar in
dorpshuis t Schienvat vanaf
19.00 uur

April: jeugd sponsorloop

13 juni: stratenvoetbaltoer-
nooi, aanvang 13.00 uur

20 juni: jeugddag en seizoen-
afsluiting + bbq
aanvang van de dag is om
10.00 uur

KERSTKARAOKE
Zaterdag 20 december 2014
organiseert v.v. KRC weer
de altijd gezellige kerstka-
raokeparty. In een sfeervol-
le kerstkantine draait dj/pre-
sentator Gert Homan de
mooiste hits van toen en nu
en iedereen mag uit volle
borst meezingen. Luisteren
mag natuurlijk ook!
Voor kinderen tot 16 jaar van
19.00 - 21.00 uur en voor 16
jaar en ouder vanaf 21.00
uur. Gratis entree!
Jij komt toch ook?

Ook wordt tijdens de kerstkarao-
keparty de uitslag bekend gemaakt
van de grote verloting van KRC.

NIEUWJAARSPARTY 2015
Zaterdag 3 januari 2015 organi-
seert v.v. KRC voor alle leden en
donateurs, sponsoren en vrijwilli-
gers een nieuwjaarsparty om on-
der het genot van een hapje en
drankje elkaar het beste te wensen
voor het nieuwe jaar. M.m.v. dj
Robert Swijghuizen. Aanvang 16.00
uur.
Als het weer en het veld het toelaten
zal er voorafgaand om 14.30 uur
een voetbalwedstrijd zijn voor alle
senioren.

Oudjaarsoliebollen en appelbeignets
Een gefrituurd gistdeeggerecht, dat staat er traditiegetrouw op oudejaars-
avond in elk gezin op tafel. Evenals voorgaande jaren houdt ons koor een
oliebollenactie. Samen met bakker Renee de Winter worden er oliebollen
en appelbeignets gebakken en deze kunnen op oudejaarsdag worden
opgehaald of thuis worden bezorgd. Medio december wordt er weer een
huis aan huis circulaire in uw brievenbus gedaan, waarop u de bestelling
kunt invullen of de mogelijkheid om deze telefonisch door te geven. Met
uw bestelling steunt u ons koor 'De Vlinthippers'.

Namens de Vlinthippers,
E.J. Kuipers
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Wij zijn Gert en Eva Krijgsheld. Sinds 4 juli 2014 zijn wij getrouwd en
wonen samen op de Klinkenborg in Kantens. Gert woonde voor ons
trouwen al anderhalf jaar in Kantens. Voordat we hier zijn komen wonen,
woonden wij beiden in Groningen. Toch is het platteland ons niet
onbekend, wij zijn namelijk beiden opgegroeid in Uithuizen. Wij genieten
erg van onze mooie woonplek en van het prachtige uitzicht op het dorp
Kantens.

Hoe ziet ons dagelijks leven eruit?
Door de week werkt Gert in de van
Mesdag kliniek in Groningen, hier
werkt hij in de arbeidstherapie.
Vanuit zijn achtergrond als hove-
nier begeleidt hij mensen met tbs
tijdens hun werkzaamheden in de
tuinen van de kliniek. Gert vindt het
ontzettend leuk en uitdagend om
het werken met mensen te combi-
neren met het werken in het groen.
Eva is deze zomer afgestudeerd als
mbo- verpleegkundige. Inmiddels
is zij drie maanden aan de gang met
de studie tot hbo- verpleegkundige
op de Hanzehogeschool in Gronin-
gen. Eva's doel is te gaan werken in
het ziekenhuis. Naast ons werk en
studie  houden  we ervan  om tijd
door te brengen met vrienden en

familie. Verder gaan we met veel
plezier naar een groeigroep (bijbel-
studie en ontmoeting) van onze
kerk. Gert vindt het fijn om buiten
bezig te zijn en doet dan ook met
veel plezier klussen in de tuin rond-
om ons huis. Eva vindt het leuk om
creatief bezig te zijn en het huis
gezellig te maken. We vinden het
erg leuk om nieuwe plekken en
andere culturen te leren kennen.
We hopen dat we samen nog mooie
reizen mogen maken. Verder ho-
pen we met blijvend plezier te
mogen genieten van onze mooie
woonplek in Kantens. Wie weet tot
ziens!

Groetjes,
Gert en Eva Krijgsheld
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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:

l URNENMUUR
BEGRAAFPLAATS KANTENS
De realisatie van een urnenmuur
op de begraafplaats is een wens die
bij vele dorpsbewoners leeft. Sa-
men met de Uitvaartvereniging
maakt de VDK zich sterk voor de
realisatie hiervan. Wethouder Ha-
rald Bouman heeft beide verenigin-
gen toegezegd de mogelijkheden
om een urnenmuur in Kantens en
overige begraafplaatsen in de ge-
meente Eemsmond te zullen laten
onderzoeken. Ook heeft hij toege-
zegd te bekijken of hier voor het jaar
2015 financiële middelen voor ge-
reserveerd kunnen worden. Op dit
moment hebben we helaas nog
geen nadere informatie van de wet-
houder ontvangen, maar hij heeft
ons toegezegd dat het antwoord in
voorbereiding is. We gaan er vanuit
dat we u in januari meer informatie
kunnen geven.

l ZOUTKISTEN
Eind november zijn er twee zoutkis-
ten geplaatst in Kantens, een aan de
Bredeweg (in de buurt van het Her-
tenkamp) en een aan de Kerkhofs-
weg. 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 vol-
gende adressen:
n Pastorieweg 10
(familie Martini)
n Meidoornstraat 3
(familie Werkman)
n Langestraat 27
(familie van de Rijdt)
n Pastorieweg 25
(familie Broekhuizen)

l VERVOLG OP DE
BUURTSCHOUW
Op 10 september hebben 20 dorps-
bewoners de Buurtschouw door de

gemeente Eemsmond in t Schien-
vat bezocht. Alle punten die door de
dorpelingen naar voren zijn ge-
bracht zijn door de gemeente geïn-
ventariseerd en geprioriteerd. De
VDK volgt de activiteiten op de voet
en heeft de gemeente gevraagd om
in 2015 opnieuw een buurtschouw
te organiseren.

l KERSTBALLENACTIE
FAMILIE WASSINK
In deze editie van t Lougnijs treft u
een brief aan van Herman en Har-
riët Wassink die zich inzetten voor
de strijd tegen kanker en in 2015
meedoen aan de actie Alpe d'HuZes.
Herman en Harriët hebben de VDK
gevraagd om medewerking te ver-
lenen aan de uitvoering van een van
hun acties. In de maand december
zullen zij kerstballen verkopen die,
al dan niet samen met uw persoon-
lijke boodschap, in de kerstboom
nabij t Schienvat worden gehan-
gen. De VDK ondersteunt de actie
van Herman en Harriët van harte en
stelt de kerstboom nabij t Schien-
vat graag tot hun beschikking in de
hoop en verwachting dat hun actie
veel geld zal opleveren voor het
goede doel.

Hebt u vragen over één van boven-
genoemde 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 55 23 03
Geert Doornbos
secretaris T 55 72 50
John van de Rijdt
penningmeester T 55 13 95
Erik Kuiper
bestuurslid M 06 21216667

De Vereniging Dorpsbelangen Kan-
tens 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.'

Stitswerder op provin-
ciale lijst ChristenUnie
Stitswerder Hilma Oudman staat
op de kandidatenlijst voor de Chris-
tenUnie voor de provinciale ver-
kiezingen.

Op 18 maart 2015 zijn de verkiezin-
gen voor de samenstelling van Pro-
vinciale Staten en indirect voor de
samenstelling van de Eerste Ka-
mer. Op plaats 5 van de kandida-
tenlijst van de ChristenUnie staat
Hilma Oudman (54) uit Stitswerd.
In  het  dagelijks  leven  is  Hilma
Oudman huisvrouw en runt samen
met haar man een melkveehoude-
rij.

'De ChristenUnie heeft laten zien
het verschil te kunnen maken,' al-
dus Hilma Oudman. 'Ik vind het
belangrijk dat in de politiek de Bij-
belse principes van naastenliefde,
rentmeesterschap en verantwoor-

delijkheid worden toegepast. Daar-
om geef ik geloof een stem.'
De ChristenUnie heeft nu drie Sta-
tenleden in Provinciale Staten.
Henk Staghouwer is gedeputeerde
namens de ChristenUnie in het Gro-
ninger provinciebestuur.
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Kern met Pit
Rottum is met het project 'samen tot het einde' in de race voor de titel
'Kern met Pit'. Het is zover... na een heel jaar activiteiten komt het nu
op stemmen aan. Uiteraard willen we winnen. Het inwoneraantal van
Rottum zal niet de doorslag kunnen geven bij stemmen. We zijn per slot
van rekening maar een klein wierde-kerkdorp met maar 180 inwoners.

Kaartverkoop Advendo
start op vrijdag 2 januari
De kaartverkoop voor het nieuwe, avondvullende blijspel van Advendo
gaat van start op vrijdag 2 januari. U kunt vanaf deze datum kaarten à
� 6,00 per stuk bestellen via onze site (www.advendokantens.nl). We
hebben het liefst dat u hiervan gebruik maakt, mocht dit niet lukken, dan
kunt u voor het bestellen van kaarten tussen 17.00 en 18.00 uur contact
opnemen met Willem Jan Knot (T 552051).

Advendo speelt dit jaar het stuk
'Help… de jonkvrouw moet een
man!', geschreven door Frouwke
Doornbos en muzikaal bewerkt door
Willem Jan Knot. Deze luchtige
klucht speelt zich af op de binnen-
plaats van het kasteel van Koning
Anton de derde van Bourgondië.
Allerlei vreemde types passeren
de revue: een bazige barones, een
verwende jonkvrouw, een malloti-
ge tovenaar en een paar hele bij-
zondere ridders. Het belooft een
avondje ouderwets lachen te wor-
den in dorpshuis t Schienvat in
Kantens! Wilt u een avondje heer-
lijk vermaakt worden en de alle-
daagse sleur even vergeten, bestel
dan op tijd uw kaarten! Bestellen
kan vanaf vrijdag 2 januari via onze
site (www.advendokantens.nl). We
hebben maar een beperkt aantal
kaarten per voorstelling. Wees er
dus  snel  bij  om  teleurstelling  te
voorkomen!

Nadat u de kaarten besteld en be-
taald hebt via internet, worden de
kaarten tegen een kleine vergoe-
ding toegestuurd. Verder werken

we net als vorig jaar niet meer met
gereserveerde zitplaatsen (m.u.v.
genodigden). Op deze manier heeft
iedereen een kans om een keer
helemaal vooraan te zitten. Omdat
we teruggaan naar de Middeleeu-
wen, met jonkvrouwen, stoere rid-
ders en een tovenaar, is het stuk
ook erg geschikt voor de jongere
jeugd. De voorstelling op zaterdag-
middag is dan ook zeker een aan-
rader voor gezinnen met kinderen
of grootouders met kleinkinderen.
Advendo speelt het stuk 'Help… de
jonkvrouw moet een man!' maar
liefst drie keer.

Vrijdagavond 30 januari
aanvang 19.30 uur (geen muziek
na afloop)
zaal open om 18.30 uur

Zaterdagmiddag 31 januari
aanvang 13.30 uur (geen muziek
na afloop)
zaal open om 12.30 uur
kinderen zijn van harte welkom,
maar wel onder begeleiding van
een volwassene

Zaterdagavond 31 januari
aanvang 19.30 uur (dj Peter Zuidhof
na afloop)
zaal open om 18.30 uur

Bestel uw kaarten tijdig, zodat u het
jaarlijkse avondje van Advendo niet
mist! Mocht een voorstelling net

als vorig jaar snel uitverkocht zijn,
dan wordt dit kenbaar gemaakt via
onze site. Ook voor meer informa-
tie kunt u hier terecht. Hopelijk tot
ziens bij één van onze voorstellin-
gen!

Toneelvereniging Advendo

Rottum heeft hard gewerkt aan het
opknappen van het kerkhof, het
hoeske van Thais Joaptje, de kerk

en het inrichten van de exposities.
Veel mensen hebben een bezoek
gebracht aan ons dorp. Vooral de
concerten en lezingen op beide
monumentendagen en de concer-
ten en lezingen en het traditioneel
begrafenismaal op 1 en 2 novem-
ber trokken veel publiek. Kijkers
van RTVNoord hebben inwoners
van de bult wekelijks kunnen zien
in 'Beven op de bult'.
Voor ons is het heel belangrijk dat
we, ondanks de aardbevingen, kun-

Wilt u ons steunen stem dan op www.kernmetpit.nl, projecten 2014, provincie Groningen, Rottum, 'Samen tot het einde'.
Ga daarvoor naar de website http://iturl.nl/snjorM of www.kernmetpit.nl/editie+2014/deelnemende+projecten+2014/default.aspx?filter=Groningen

nen laten zien hoe goed het wonen
is in ons gebied en dat wij als
bewoners ons serieus inzetten om
onze leefomgeving te verbeteren.

Door dit soort dingen willen wij
graag Rottum positief op de kaart
zetten.
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Bibliobus weg
De bibliobus stopt per 1 januari 2015. Dat stond te lezen onder het
Gemeentenieuws in de Ommelander. Naar alternatieven wordt nog
gezocht.

De Vlinthippers in december
Een drukke maand december voor De Kaanster Vlinthippers. Het koor is
gevraagd om een kerstavond te verzorgen op 15 december in Huize
Solwerd te Appingedam en op 17 december in De Twaalf Hoven in
Winsum. Tijdens de kerstnachtdienst op 24 december, wordt er mede-
werking verleend aan de dienst in de Ned. Herv. Kerk in Zandeweer. Vanaf
september is het koor onder leiding van haar dirigent, Hilda Mulder, druk
bezig met het instuderen van traditionele en nieuwe kerstliederen. Zingen
maakt blij, men vergeet alle beslommeringen van de afgelopen dagen en
het is een goed slaapmedicijn voor de nacht. Kom eens luisteren en
eventueel meezingen tijdens onze repetities op de zaterdagavond van
18.00  20.00 uur in t Schienvat te Kantens.

Namens De Vlinthippers,
E.J. Kuipers

We konden het nauwelijks gelo-
ven. Maandag maar eens even aan
de medewerkers in de bus vragen
of zij er al iets over hebben gehoord
en of het ook voor onze drie dorpen
geldt. In Stitswerd en Rottum is het
na nieuwjaar afgelopen en in Kan-
tens op 1 juli, kregen we te horen.
Dat valt je wel even rauw op je dak.
Van niks naar niks, zeiden we tegen
elkaar. Mensen die het nog meege-
maakt hebben, kunnen zich herin-
neren dat de Kaansters 50 jaar ge-
leden in Salem en in het dorpshuis
een boek konden lenen. In het dorps-
huis van Stitswerd kon dat ook en
in Rottum was geen uitleenpost.
Heel veel vrijwilligers hebben zich
jarenlang ingezet om boeken uit te
lenen. Een paar keer per jaar werd
een deel van de boeken vernieuwd.
Veel gelezen boeken werden eruit
geselecteerd en dan kwam er een
bus met boeken uit de stad en
mochten de uitleners nieuwe boe-
ken uitzoeken. Het boekensjouwen

was zwaar werk, maar het was
altijd gezellig met een kop koffie en
soms wat lekkers erbij.
In 1983 besloot de gemeente Kan-
tens dat er een bibliobus kwam in
Kantens, Rottum en Stitswerd.
Medewerkers van de Provinciale
Bibliotheek Centrale haalden de
oude voorraad op. Alles werd afge-
voerd naar Groningen. In Kantens
werd de standplaats van de biblio-
bus op de parkeerplaats aan de
Pastorieweg. In het begin stond er
zelfs een bord dat er op dinsdag op
een bepaalde tijd niet geparkeerd
mocht worden. Toen het bord op
een oudejaarsavond bij 'het slepen'
verdween, verwaterde het verbod
gauw. De overburen dachten erom
dat er geen auto stond, maar dat
ging ook wel eens mis.
Enkele vrijwilligers bleven de bi-
bliothecaresse in de bus meehel-
pen. Ineke Eisinga heeft dat het
langst volgehouden. De bibliobus
was een hele verbetering, want er

was meer keuze. Je kon er zelfs
cd's en tijdschriften lenen. En als er
iets niet was, werd het besteld. Ook
met deze busmedewerkers kreeg
je een band. Hilma Ubels is één van
de oudgedienden. Knap dat ze ach-
ter het stuur van de lange bus kroop
en over de smalle binnenwegen
van het ene dorp naar het andere
reed.

En nou is het straks afgelopen. En
dan? De bibliotheken in Uithuizen,
Warffum en Uithuizermeeden blij-

ven bestaan. Roodeschool krijgt
een afhaalpunt. Wat gebeurt er in
onze dorpen?

Kantens krijgt een project voor een
schoolbibliotheek, lezen we een
krant later. Maar de volwassen le-
zers dan? Moeten die naar de bibli-
otheek in Uithuizen? Of moeten we
allemaal een e-reader kopen en
boeken downloaden?
We wachten het maar af!

Anje van der Hoek

Jaarvergadering bij
Vrouwen van Nu
Dinsdagavond 20 januari 2015 houdt de afd. Middelstum-Kantens
e.o. van Vrouwen van Nu haar jaarvergadering in t Schienvat te
Kantens. Eerst wordt het huishoudelijk gedeelte afgewerkt met de
gebruikelijke agendapunten zoals bijv. jaarverslagen van de notulis-
te en penningmeester en er is een bestuursverkiezing. Aftredend en
niet herkiesbaar is mw. A. Zijlstra-Blaauw.
Als spreekster voor deze avond is mw. I. Wolters, verpleegkundige
bij Zonnehuis Thuis, uitgenodigd. Ze zal vertellen over deze organi-
satie en haar werkzaamheden als thuiszorgmedewerkster.
Aanvang 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.
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Muzikale poëziemiddag in de Antoniuskerk

Project zangers gezocht
Vocaal Ensemble het Hoogeland
Vocaal Ensemble Het Hoogeland is een algemeen christelijk regiokoor
onder professionele leiding van Mirna Westra.

Aan woorden voorbij….

laat warm en stil
de kaarsen branden

verlaat de oude pijn
die schaduwt
jouw verleden

denk niet aan hetgeen
jouw leven knelde

het maakt de duisternis
tot niets
de toekomst vol onzekerheden

laat zonneschijn
je vreugde geven

bewaar herinneringen
voor later

en ga de weg
die vóór je ligt!

Jan Venema

Een tot de laatste plaats bezette
kerk op zondagmiddag 23 novem-
ber. Familie, vrienden en dorpsge-
noten kwamen naar de Antonius-
kerk om de presentatie van de ge-
dichtenbundel van dichter Jan Vene-
ma mee te maken. Het was een
sfeervol uur. Na een welkomst-
woord van Martin Sprenger en van
de dichter zelf, kregen de aanwezi-
gen een door Jan voorgedragen
gedicht met aansluitend bijpassen-
de pianoklanken van pianist Henk-
Doeke Odinga te horen. De gedich-
ten waren verdeeld in drie blokjes:
herfst, persoonlijke ontmoetingen
en ervaringen als maatschappelijk
werker in Hoogvliet. Het was muis-
stil in de kerk. Na het laatste gedicht
'Antonius' was er een warm ap-
plaus voor Jan en Henk-Doeke.
Reinder Tuitman, hoofdredacteur
van de Protestantse Kerkbode had

de eer om aan Jan Venema het
eerste exemplaar te mogen uitrei-
ken. Hij ging in op de titel van het
boekje 'Aan woorden voorbij….',
de titel die Jan aan al zijn gedichten
geeft. 'Mensen maken gebruik van
woorden, soms veelzeggende, va-
ker nietszeggende, zoals politici
vaak  met  loze  woorden  komen.
Woorden moeten wel wat om het lijf
hebben. Jan Venema zijn welover-
wogen woorden zeggen iets. Het is
een eigenschap van een dichter om
met weinig woorden veel te zeg-
gen', zo zei Tuitman. De woorden
ontroerden Jan en in zijn dank-
woord zei hij: 'Wat u me hier alle-
maal hebt gegeven is niet niks.' Hij
sloot af met een gedicht, vooruitlo-
pend op kerst en oud en nieuw, dat
u in deze krant kunt lezen. Daarna
kon iedereen op het koor een drank-
je en een hapje halen en het gedich-
tenbundeltje eventueel aanschaf-
fen en door Jan laten signeren.

Anje van der Hoek
Het ensemble gaat op 25 april een
concert geven waar de componis-
ten J.S. Bach en F. Mendelssohn-
Bartholdy centraal zullen staan. Op

het programma staat Kantate nr.
150 van J.S. Bach: Nach dir, Herr,
verlanget mich, de hymne: Hör
mein bitten van
F. Mendelssohn-Bartholdy en en-
kele kleinere werken van beide
componisten. Het ensemble zal
begeleid worden door professione-
le musici. Het concert zal plaats-
vinden in de prachtig gelegen kerk
van Huizinge.

We willen deze werken graag uit-
voeren met een groter ensemble en
zijn daarom op zoek naar enthou-
siaste zangers en zangeressen van
alle stemsoorten die mee willen
zingen in dit project. Dit houdt in dat
vanaf januari de repetities worden
bezocht en er vervolgens mee wordt
gezongen tijdens het concert. Aan-
melden kan via onderstaand mail-
adres.

De repetities zijn op maandagavond
van 20.00 - 22.00 uur, in de G.K.V.
aan de Pastorieweg 21a te Kan-
tens. Kosten  75,- (incl. bladmu-
ziek en koffie/thee)

Informatie en/of aanmelden:
E vocaalensemblehethoogeland

@gmail.com
T 552424
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Van old op nij
Van te veul euliekouken
krieg je pien in t lief.
Kiek je te laank achterom,
den wordt joen nekke stief.
t Nije joar
let ons gain keur:
d'rogge recht
en d'kop ter veur!

Henk Puister
Oet: Toal en Taiken

t Licht en
t kerststallechie
t Was al bie zesse, dou winkeldeure
achter heur drijent op knibbe ging
nou haren ze toch elks wat moois

stoefbie huus, toch te giebelachteg
toch te roeg, luit ain van heur
t vot al valen

d'aander zetde t veur de sier
het dee de vlam van t olle oplaaien
dat stoaregaan weer doofde

de daarde overdocht t wonder van
kerstgebeuren dat wer tot n
licht in de nacht.

Ida Leutscher
Oet: Toal en Taiken

Older worrren
Nou k vuil dat k aal older wor ,
en wat last krieg van stieve spieren,
bie t opstoan sums n baarg  gesjor,
en gain zin meer ien feestvieren.

n Bult  gestèn en gepoest bie t bukken,
last van rug bie t in t ìnd kommen.
Veul dingen dij draaigen te  mislukken,
 sums nait op noamen kinnen kommen.

Der valen  aal meer lege plekken om joe hìn,
Van joen olders, femilie en kammeroaden
Dij ik aiglieks nait missen kìn.
 t binnen onverwachte, stoere poaden.

Mor loat k mor stoppen mit kloagen.
Din der binnen  veul  mìnsen,
dij veul meer laid mouten droagen
en dij wie t allerbeste touwìnsen.

Aans ik ien dij kloare oogjes van mien klaainkiender kiek,
vuil ik mie blied en hail riek.
Dat ik dat mitmoaken mag
is n golden raand van mien olle dag.

Tied stait nooit stil, dij gaait mor deur.
Nou bestaait nait, dat was aalweer hierveur.
Old worren wil geern elkenain.
Old wezen gait voak soamen mit pien en leed
en dat wil laiver gainain.

Aldert B.Ritzema
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Een Rottumer in Polen
Op 15 juli 1978 kwam ik op Rottum te wonen, op de Kloosterweg 9, naast
het kerkhof. Rottum zelf telde toen iets minder dan 40 woningen, met
Bethlehem als dichtstbijzijnde plaats. Dit is toch wel even anders dan
het centrum van de Poolse stad Wroc³aw, waar ik sinds 10 januari 1994
woon. In een stad met meer dan 650.000 inwoners in Neder-Silezië.
Ongeveer 300 kilometer ten oosten van Dresden en 300 kilometer ten
zuidoosten van Berlijn.

pas, als ik een woord in het Duits
niet zo snel kon vinden. En toneel-
ervaring. De training die Baukje
Fennema gaf toen ik een jaar of 18
was, kwam hier ook goed van pas.
Hoe te reageren als je een taalfout
maakt. Eentje was een beetje gê-
nant. Aan het begin legde ik uit aan
de studenten  'Wenn Sie weniger
als 45 % haben, sind Sie Durchfall.'
Ik bedoelde dus, 'sind Sie durchge-
fallen.' Toen ik dit doorhad en me
verontschuldigde, zei een van de
studenten dat het klopte wat ik zei,
dat iemand die zo'n resultaat be-
haalde 'Durchfall' was.

Is zuidwest Polen nu zoveel anders
dan Groningen? Het waait minder
en doordat de lucht minder vochtig
is, voelen de winters vaak minder
koud aan. Ik woon in een grote stad,

maar mijn schoonfamilie bestaat

uit boeren in een klein dorpje, 60
kilometer van de Duitse grens.
Waar 20 jaar geleden geen grote
tractoren over weidse vlakten re-
den, maar de aardappelen nog met
de hand geraapt werden. Hooiba-
len met de hooivork eerst op de
wagen geladen werden, om daarna
handmatig in de hooischuur opge-
stapeld te worden. Waar vele men-
sen hun eigen worst en ham roken,
augurken en tomaten inmaken voor
de winter en in menig huis zelf
wodka gestookt wordt. Net als in
Nederland, vind je hier aardige en
minder aardige mensen. Alhoewel
de Poolse humor vrij zwart is, halen
ze het niet bij de Groningers. Een
Wienus van der Laan met een Stam-
toavel ben ik hier nog niet tegenge-
komen. Maar wat mij is opgevallen
is de enorme gastvrijheid, volgens

het principe 'Gast in
huis, God in huis.' Na
een kopje koffie met
een koekje gebeurt het
in Nederland wel dat de
gast duidelijk wordt ge-
maakt dat we beginnen
met koken. Of je krijgt
een lekkere borrel als
je 's avonds op bezoek
komt, met wat gezelli-
ge hapjes. De traditio-
nele Pool zal zijn koel-
kast leeghalen, een
overdaad aan lekker-
nijen op tafel zetten en
de fles wodka gaat niet
van tafel voordat hij leeg
is. Iets wat moeilijk te
bevatten was voor mij
als zuinige Groninger
de gast moet genoeg te
eten en te drinken heb-
ben en mag niets te kort
komen. 'Gast in huis,
God in huis.' Maar, zo-
als mijn Tante Nettie za-
liger  al  zei,  net  als  in
Drenthe waar zij van-
daan kwam, ook hier
'een gast en een vis blij-
ven drie dagen fris.'

Als de kerst er aan
komt, moet ik vaak aan
de verschillen denken.
In  Nederland  is  het
kerstmaal op eerste
kerstdag het belang-
rijkst. Of de familie komt
thuis bij elkaar, of gaat
ergens uit eten. Ik kan
me de overheerlijke
kalkoen met stoofpeer-
tjes die mijn moeder
maakte nog heel goed
herinneren. Hier is
kerstavond, 'Wigilia' in

het Pools, de avond van de 24e

Soms vraagt iemand mij,  hoe ik
hier in Polen terecht gekomen ben.
'Met de bus', antwoord ik dan vaak.
Aan de reacties merk ik het ver-
schil in gevoel voor humor. Maar
hoe komt het dat ik van het wierde-
dorp Rottum, waar ik toneel heb
gespeeld, in het koortje gezongen
heb en met plezier vele avonden in
het dorpshuis bijgewoond heb, in
Polen terecht gekomen ben. Toe-
val? Voorzienigheid?

Van beroep ben ik universitair do-
cent, ik schrijf artikelen en redigeer
enige tijdschriften. Is dit eigenlijk
iets anders dan mijn droom als
negenjarig kind om schrijver te
worden en het toneel bij de Kloos-
terspeulers? Tijdens mijn studie
economie in Groningen zat ik vaak
met vrienden koffie in de kantine te
drinken. Op een mooie dag zat ik
daar weer en Wytze, een Fries van
oorsprong, was erbij. Toen ik zei
dat ik wel eens in het oosten wilde
kijken, vertelde hij dat hij drie maan-
den op uitwisseling in Wroc³aw
geweest was. En waarom ik niet
een brief schreef naar een profes-
sor aldaar. Dat gedaan en begin
1994 ben ik er voor een half jaar
heengegaan. Op 10 januari 1994,
half zeven 's morgens, stond ik dan
op het busstation na een 14-urige
busreis vanuit Hengelo. Ik was te
vroeg en zou opgehaald worden.
Op een gegeven moment zag ik een
heer met een zware hoornen bril.
Zdzis³aw, die een goede vriend zou
worden. Die heeft me naar mijn
kamer op de 17e verdieping van
een universiteitshotel gebracht,
waar ik een half jaar lang zou wo-
nen. Eerst met een Egyptenaar en
later met een Nederlander uit Til-
burg als buurman. Toen we mijn
kamer binnenkwamen, viel direct
de lamp van het plafond op het tapijt

aan gruzelementen. En
zo herinner ik dat ik me
met Zdis³aw om acht
uur 's ochtends het kleed
op het balkon op de 17e
verdieping uit stond te
kloppen.

In die 20 jaar heb ik veel
beleefd. Ik ben begon-
nen met economie in het
Engels te onderwijzen.
Na drie jaar gaf ik voor
het  eerst  les  in  het
Pools.  Ik  heb  Engelse
les gegeven om wat bij
te verdienen. Kon ik ook
direct mijn Engels weer
ophalen en mijn Pools
verbeteren omdat ik
vaak wat uitleggen
moest aan beginners.
Nog marketing gegeven
op een vakschool voor
studenten die een mas-
sagesalon of iets derge-
lijks wilden beginnen,
ook om wat bij te ver-
dienen. Tijdens mijn
werk aan de Universi-
teit van Wroc³aw en la-
ter in Opole (80 kilome-
ter ten oosten van
Wroc³aw) heb ik een
proefschrift geschreven
over de val van de Pool-
se planeconomie en
waarom  het  zo  ver-
draaid moeilijk was de
boel na 1990 weer een
beetje op gang te bren-
gen. Ik ben in Groningen
gepromoveerd. Ik heb
zelfs nog een uitnodi-
ging gekregen om, in het
Duits, in Zwickau een
semester lang les te
geven. Daar kwam de
kennis van het Gronings goed van
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december het belangrijkst. Hier
blijken de Polen, die voor 95% ka-
tholiek zijn, er toch andere tradities
op na te houden dan de Nederland-
se katholieken. In het dorp van mijn
schoonouders kan men nog vele
tradities uit het oosten vinden. Wat
vele Nederlanders niet weten, is
dat er in het westen van Polen heel
veel mensen wonen die na de Twee-
de Wereldoorlog verdreven zijn. Wat
toen oost-Polen was, kwam bij Oek-
raïne en het Duitse Neder-Silezië
en andere gebieden kwamen bij
Polen. En zo kon het gebeuren dat
een heel dorp uit oost-Polen (wat nu
west-Oekraïne is) op een trein ge-
zet werd met de boodschap dat ze
ooit wel terug zouden komen. Wat
dus nooit gebeurde. En dan in een
Duits dorpje kwamen, wat toen
Pools moest worden, waar ze maar
een huis moesten uitzoeken. Maar
in die huizen woonden vaak nog
Duitsers die er pas later uitgezet
werden. En zo ken ik families die
een half jaar lang met Duitsers in
hun huis of boerderijtje zaten, totdat
die Duitsers naar het westen wer-
den gestuurd. Hier gaat het dus om
Duitse 'Vertriebenen' en Poolse 'Ver-
triebenen'  een situatie die heel
moeilijk is voor te stellen en die ook
diepe wonden in de geschiedenis
heeft achtergelaten. Dit om aan te
geven hoe gecompliceerd de ge-
schiedenis was.

Maar nu terug naar kerstavond.
Voordat de nachtmis bezocht wordt,
wordt er een avondmaal van 12
gerechten gegeten. Zonder vlees.
Bij ons met barszcz ukrainski (Oek-
raïense rode bietensoep), padden-
stoelensoep, gebakken vis, haring,
pierogi ruskie (een soort van ravioli
met aardappelen en witte kaas) en
'Kutia', een typisch gerecht uit het
oosten van Polen met maanzaad,
honing, walnoten en andere lekker-
nijen. En onder tafel wat hooi, zodat
de oogst het volgende jaar goed zal
zijn. En een extra bord voor de on-

verwachte gast die langs kan ko-
men.

Ook al vind ik Polen een geweldig
land, met geweldige mensen, waar
ik gelukkig getrouwd ben, af en toe
moet ik toch naar Nederland terug.
Niet alleen voor mijn familie en
goede vrienden. In Polen hebben ze
een ruime keus van verschillende
overheerlijke droge worst en ham.
Maar de Groninger metworst blijft
een onovertroffen lekkernij. De rol-
lade  de beste komt uit Noord Gro-
ningen. En de kaas, de oude en
overjarige kaas, waar ik al menig
vriend dolblij mee heb gemaakt. En
de Douwe Egberts Roodmerk, die
ik al meer dan 30 jaar drink. Zonder
de koffie, kaas en worst zou ik
Nederland toch meer missen.

Ik wens u allen zoals we hier zeg-
gen: 'Weso³ych, radosnych, i
zdrowych œwi¹t Bo¿ego narodze-
nia, oraz wszystkiego najlepszego
w nowym roku!' Ofwel: 'Een vrolijk
en gezond kerstfeest en de aller-
beste wensen voor het nieuwe jaar!'

Joost Platje

Groot licht
Wat een uitkomst, dat grote licht!
Als je van Kantens naar Mid-
delstum rijdt, in het donker dan is
dat grote licht van de auto gewel-
dig. Je kunt veel meer zien, je
wordt beter gezien en het rijdt dus
veel veiliger.

De kerstdagen zijn dagen die tot de
kortste van het jaar behoren. Voor
je het weet, gaat het alweer sche-
meren. Niet voor niets wordt wel
gesproken over de donkere dagen
voor kerst.
In de kerken die ons mooie gebied
rijk is, wordt er tijdens de kerstda-
gen feest gevierd. Feest, omdat het
grote licht in onze duisternis wil
schijnen. Groot licht dat mijn duis-
ternis, mijn zorgen, teleurstelling,
verdriet in een echt ander licht wil
zetten. Dat licht komt van dat kleine
baby'tje dat geboren wordt in de stal
van Bethlehem. Daar denken we
aan bij het kerstfeest. Dat kleine
baby'tje is de veroorzaker van dat
grote licht. Nee, Hij is dat grote
Licht. Hij is de Zoon van God. Als Hij

opgegroeid is en een volwassen
man geworden is, zal Hij aan het
kruis van Golgotha zijn einde vin-
den. Daar sterft Hij in dikke duister-
nis. Zo kan en wil Hij in onze duis-
ternis te schijnen met dat grote
licht.

Met Hem, met dat grote licht, kun je
veel meer zien, word je gezien en
ben je dus veel veiliger.

Van harte welkom in de kerken om
meer over dat Licht te horen!

nav Jesaja 9
ds. J. Oosterbroek
(CGK-Kantens)

Heeft u nog oud ijzer of andere
metalen zoals oude accu's en
u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. WeverT 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijs-
baanvereniging van Kantens.

De Kerstman
De Kerstman heeft voor zijn slee rendieren
dit is een van de redenen dat we kerst vieren
De Kerstman neemt cadeautjes mee
dit is reden 2
De derde reden is dat we bij elkaar zijn
dat vinden we heel erg fijn
Blije gezichten en zonder te klagen
wensen wij jullie fijne kerstdagen

Mart de Vries en Marnix Hartlief, groep 8
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Ik ben Linet Aten, geboren in de Zaanstreek en op 18 jarige leeftijd gaan
studeren aan de kunstacademie te Groningen. Na mijn afstuderen in
1985 heb ik daar gewoond en gewerkt als beeldend kunstenaar en ben
moeder geworden van twee kinderen. Met hen ben ik in Kantens komen
wonen in 1998. Mijn passie voor het creëren vanuit de materie kent vele
gezichten. Zo heb ik mij op de kunstacademie al vele vaardigheden eigen
gemaakt. Daar ben ik begonnen op de afdeling vrije textiele werkvormen.
Al in het eerste jaar maakte ik kennis met tekenen, keramiek, ruimtelijke
vormgeving en in de jaren daarna met fotografie, grafische vormgeving
en schilderen. Met deze laatste vakken ben ik uiteindelijk afgestudeerd.
Ze vormen tot op heden de basis en kern van mijn kunstenaarschap.
Omdat het erg moeilijk is om als zelfstandige een inkomen te verwerven
vanuit de 'kunst' ben ik in 2003 een avondopleiding gaan volgen aan de
Fontys Hogescholen in Groningen en heb een didactisch diploma gehaald
waarmee ik les kon gaan geven in het voortgezet onderwijs.

Tot slot een illustratie van hoe dit
alles er in de praktijk uitziet vanuit
mijn lessituatie.

Ik geef metaallessen aan klas 8 en
9. Dit zijn leerlingen van 13 t/m 15
jaar. In klas 8 begin ik met kopers-
laan. Een oud ambacht waar voor
een mooi resultaat regelmatig wer-
ken, nauwkeurig meten en zorgvul-
dig afwerken belangrijk zijn. Zij
slaan vanuit een plat plaatje koper,
messing of alpaca een 'halve' bol.
De bol wordt bewerkt, krijgt een
bodem en rand, wordt gepoetst en
het resultaat is een glanzend
schaaltje. Bij de uitleg over de ei-
genschappen van de verschillende
metaalsoorten, vertel ik dat je voor
koper 10.000 klappen nodig hebt

Via de WWIK (wet werk inkomsten
kunstenaars) projectonderwijs en
cursussen aan eigen huis ben ik in
mijn huidige baan terechtgekomen.
Sinds 2009 werk ik bij het Parcival
College te Groningen waar ik ben
aangenomen om textiellessen te
geven. Al gauw kwamen hier te-
kenlessen, ruimtelijke vormgeving
en decorontwerp bij voor de toneel-
periode. Momenteel geef ik vier en
een halve dag in de week les in
metaalbewerking, tekenen en de-
cor. Naast mijn baan keer ik terug
tot het hart van mijn kunstenaar-
schap en teken en schilder ik.

Het Parcival College is een vrije
school voor voortgezet onderwijs
(vmbo, havo en vwo). Het vrije
school onderwijs is gebaseerd op
de leer van Rudolf Steiner. Het is zo
ingericht dat de oplopende leef-
tijdsfasen ontwikkelingsgericht
worden onderwezen vanuit hoofd,
hart en handen. Dit begint op de
onderbouw in klas 1 (bij de regulie-
re basisschool is dit groep 3) en
loopt door tot klas 12 wanneer leer-
lingen met het landelijk eindexa-
men havo of vwo hun middelbare
school afronden. Ons voortgezet
onderwijs begint dus bij klas 7.
Naast de reguliere vak lessen (ta-
len, wiskunde, etc.) krijgen alle
leerlingen vaklessen ambt (textiel,
hout, tekenen en metaal), muziek,
toneel en dans en gymnastiek in
klas 7 t/m 10. Klas 11 en 12 doen
ook examen in beeldende kunst of
muziek of toneel. Verder kennen
wij het periodeonderwijs. Hierbij
worden de eerste twee lesuren per
dag voor drie weken aansluitend
besteed aan een onderwerp ter
verdieping van een vak. Bijv. perio-
de geschiedenis in klas 7 gaat over
de ontdekkingsreizigers of de poë-
zieperiode Nederlands in klas 8. Er
zijn in elk leerjaar 12 periodes per

jaar waarin alle vakken aan bod
komen.

Bij de ambtvakken worden de klas-
sen verdeeld in kleinere groepen,
omdat de vaklokalen niet meer dan
maximaal 21 leerlingen kunnen
herbergen. Door het schooljaar heen
rouleren deze groepen langs de
vakken textiel, metaal, tekenen en
houtbewerking. Omdat de vmbo,
havo en vwo klassen gemengd
worden levert dit veel voordelen op
voor de ontwikkeling van de indivi-
duele leerling.

dubbele tijd voor lief, of kennen ze
zichzelf qua geduld en nauwkeurig-
heid en kiezen ze het zachtere ko-
per. Soms kiezen leerlingen vanuit
de 'verkeerde' motivatie bijv. alpa-
ca omdat hun stoere vriend dat
heeft gekozen. Voor mij is het de
kunst om dit alles te herkennen en
het hele werkproces in positieve
banen te leiden. Daar komt van
alles bij kijken. Wat is de diepte van
de diameter van je bakje (wiskun-
de), verhitten van het materiaal
maakt het elastischer (veiligheid,
overwinnen van angst voor vuur).
Ritmisch en vanuit een goede werk-
houding slaan ( door 'samen' in
twee verschillende ritmes te slaan
kun je muziek maken). Veilig, met
respect voor materiaal en gereed-
schap met elkaar en de omgeving
om leren gaan. Leerlingen hebben
gemiddeld zes weken (waarin twee
blokuren per week) nodig om dit
werkstuk te maken. Na afloop
schrijven ze een verslag waarin zij
het product beschrijven en het hele
werkproces met de daarbij beho-
rende technieken en gereedschap-
pen. Ook beschrijven ze hoe ze zelf
vinden dat ze hebben gewerkt, wat
ze leuk vonden en minder leuk,
goed of minder goed gelukt (hoe
vaardig is de leerling om de praktijk
om te zetten in taal).

Wel, om een lang verhaal kort te
maken en waar nog veel meer over
te vertellen valt, ik heb het erg naar
mijn zin op deze school. Nieuws-
gierig geworden? Kijk op
www.parcivalcollege.nl en let op
de aankondiging van onze open
dag.

om een halve bol te krijgen. Voor
messing ongeveer 20.000 en voor
alpaca nog veel meer dan het dub-
bele van messing. O, zie ik op alle
gezichten om me heen. Voor de
gemiddelde ongedurige puber lijkt
dit nogal een opgaaf. Maar ook: o ja,
nou dat zullen we nog weleens zien,
dat kan ik vast wel sneller. Met
andere woorden, vanaf het begin
kan ik al veel aflezen vanuit welke
motivatie de leerling zijn/haar ma-
teriaalkeuze maakt. Gaan ze voor
goudkleurig (messing) omdat ze
dat mooier vinden en nemen ze de

Kerstster
Kerst vind ik leuk
Er is vaak sneeuw
Rendieren zie je misschien
Sterren zie ik in de lucht
Top is Kerst
Stom is Kerst zeker niet
Toeteren kan de neus van het ren-
dier misschien ook
Er is veel lekkers met Kerst
Rappen kan de Kerstman misschien
ook

Merel Visser, groep 5
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Beste t Lougnijs lezer
Wij willen jullie graag meenemen in ons avontuur: het beklimmen van
de Alpe d'Huez in juni 2015. Wat vooraf ging…

Op 29 juli jl. is mijn (Harriët) broer
overleden, Fred was 43 jaar. Hij
had kanker. In november deed
Facebook-vriendin Jacqueline een
oproep: 'wie wil met mij een team
vormen om tegen kanker te fietsen.
Ik wil de Alpe d'Huez bestormen!'

Herman heeft zich toen aangemeld,
ik heb nog even op de reservelijst
gestaan. Stel dat er niet genoeg
deelnemers te vinden zouden zijn
dan zou ik de Alpe op gaan wande-
len. Maar al gauw hadden we een
team. En nu ga ik mee ter onder-
steuning. Wij dachten toen: nu wordt
het trainen en in juni de Alpe zo vaak
mogelijk beklimmen. Dat dat iets
anders gaat daar kwamen wij al
snel achter. Het doel is om zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor
onderzoek tegen kanker, maar niet
alleen door te collecteren of men-
sen te vragen om te doneren. Ook
moeten wij acties verzinnen om
ons doel onder de aandacht te bren-
gen, om samen met anderen ons
doel te bereiken.

Voor de maand december had ik
bedacht om Sinterklaasgedicht-
jes te maken. Per gedichtje vroeg
ik  2,50. Meer geven mocht na-
tuurlijk ook. Ik heb in totaal 21
gedichtjes gemaakt, daarmee heb

ik  82,50 verdiend! Een vriendin
had stoofpeertjes gemaakt en in
een potje gedaan, deze heeft zij
verkocht voor  3,00  per  stuk;
Opbrengst:  21,00. Binnenkort ga
ik een middag haren vegen en kof-
fie schenken bij 'Zijn Stijl Haar Stijl'
in Bedum. Daarvoor krijg ik  75,00.

Maar wat kunt u de komende tijd
van ons verwachten en waar heb-
ben wij uw hulp bij nodig?
December: met hulp van Fred Reif-
fers (Blue Mule) worden er Kaan-
ster-kerstkaarten gemaakt. Als u
ze koopt helpt u ons, maar als u ze
verstuurt wordt onze actie nog meer
verspreid onder de aandacht van
veel mensen. Ook willen wij kerst-
ballen gaan verkopen, daar kunt u
een boodschap aan hangen of sym-
bolisch uw gedachten in doen. De
bedoeling is dan dat u uw bal in de
kerstboom hangt die buiten staat bij
t Schienvat. Zo maken wij dan sa-
men iets moois. Het volgende idee
wat daaruit voortvloeide was om
volgend jaar onze ballenactie door
te geven aan iemand anders in ons
dorp die zich ook inzet voor een
goed doel. Dan zou er een nieuwe
traditie kunnen ontstaan in Kan-
tens. Dit is voorgelegd aan het VDK
en zij hebben met ons voorstel
ingestemd.

In januari gaan we ons voorberei-
den op de maand februari. Dan
hebben we Valentijnsdag, kijken of
Valentijn ons nog kan helpen. En op
27 februari komt er weer een mu-
ziekfeest in t Schienvat. Hierover
later meer!
Op Koningsdag, bevrijdingsdag en
de braderie met de kermis komt u
ons zeker weten tegen!
Hebt u nog ideeën of tips voor ons,
wij zijn blij met alle hulp die ons
geboden wordt.
Financieel steunen kan ook via:
deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/
acties/manusw/hermanwassink
Voor bedrijven bestaat er de moge-

lijkheid om aan het team te doneren
en dan delen wij het bedrijfslogo op
verschillende manieren. Daarvoor
kun je ons het beste even benade-
ren.

Zo, dat was heel veel informatie,
maar er moet ook heel veel gebeu-
ren voor wij naar die Alpe kunnen
gaan. En we zullen u elke maand op
de hoogte houden via t Lougnijs.

Wij wensen iedereen hele fijne feest-
dagen toe. Met onze geliefden aan
tafel of in ons hart.

Herman en Harriët Wassink



14

Net als: 'het' regent, 'het' sneeuwt, 'het' hagelt, 'het' stormt, kortom 'het'
weer. Wie of wat is 'het'? Waarschijnlijk de uitvoerders van 'ze'. 'Ze' willen
regen hebben, zeggen ze hier terecht.
Op andere terreinen bestaat de 'Wet van wél: dús niet' ook.
In vakantiestemming toeren we langs de wegen. Het wijzertje van de
brandstofmeter zakt gestaag naar beneden. Nog 100 kilometer volgens
de boordcomputer. Het ene na het andere tankstation wordt gepasseerd.
Te duur. We hebben nog genoeg. Met nog 50 kilometer brandstof neem
je de beslissing: de volgende pomp stop ik. En jawel hoor. Geen pomp
meer te bekennen. De zenuwen beginnen toe te nemen. De motor stopt
wellicht en je ziet jezelf al kilometers met een jerrycan langs de weg
zeulen. Stel je hebt geluk en met de meter diep in het rood verschijnt er
een pomp, dan weet je zeker dat die in prijs de duurste is tot dan toe. Je
tankt vol. Je durft niet een paar liter te tanken. Je wil van het gezeur af zijn.
Onze wet treedt gelijk voor een tweede keer in werking. Na het wegrijden
verschijnt de ene na de andere pomp langs de kant van de weg, de een
nog goedkoper dan de ander.
Hetzelfde met het zoeken naar een camping (voor de meer bemiddelde
medemens: een hotel). Eerst vind je dat we nog wat meer kilometers
moeten rijden, of: het is te vroeg, of: het ziet er niet leuk uit. En nog zo wat
argumenten. Tot ook hier het punt komt van nu! Geen camping meer te
vinden. Uiteindelijk beland je midden in de nacht op een armoedig
terreintje, blij toch iets gevonden te hebben. De volgende dag blijkt op nog
geen kilometer afstand een pittoreske camping à la ferme te zijn, die niet
onderdoet voor nog een heel stel, in de volgende kilometers. De een nog
leuker dan de andere.
Onze 'Wet van wél: dús niet' doet het weer. Ik wil een tankstation/camping:
er zijn er geen; ik hoef ze niet: er zijn er zat.
Geen reserveband (auto) of plaksetje (fiets) bij je hebben levert geheid
een lekke band op.
Zonder goed schoeisel blijkt de eenvoudige korte wandeling een moei-
zame klauterpartij.
Zonder fototoestel komen de meest artistieke en unieke beelden voorbij.
Zonder geld zie je iets wat je al jaren zoekt in de uitverkoop.
En alles werkt ook andersom.
Er zijn nog talloze voorbeelden te bedenken. Stuur ze mij en ik zal ze
volgend jaar aan de 'Wet' toetsen.

Ik wens een ieder een witte kerst toe, of juist niet of toch wel.

Eric de Klerk

rimpelsstitswerd@gmail.com
www.tlougnijs.nl

Instuif
Nieuwjaarsinstuif voor kinderen t/
m 12 jaar op woensdag 7 januari in
t Schienvat van 13.00 tot 15.30 uur,
kosten  5,00.
l inloop vanaf 12.30 uur
l samen friet eten en iets drinken
l daarna workshop met

verschillende technieken,
gegeven door Diana Koning

l aanmelden voor 3 januari
(gaat alleen door bij voldoende
deelname)

Opgave
Naam:
leeftijd:
geslacht:
Strook inleveren in de brievenbus
van t Schienvat

Wél: dús niet
Er schijnt een soort wetmatigheid te bestaan, die er voor zorg draagt dat
er juist het tegengestelde gebeurt als hetgene waarop je je hebt voorbe-
reid.
Dat vereist nadere uitleg.
Je gaat een dagje weg. Je kijkt naar het weerbericht. Wat trek ik aan?
l Het wordt warm weer. Luchtige kleren dus.
l Het wordt koud. Een lekkere dikke jas met een trui eronder.
Klinkt allemaal normaal.
Helaas. Het is de beurt aan de natuur. Heb je je voorbereid op een hittegolf,
dan weet je zeker, als je in een luchtig T-shirt loopt, dat een striemende
koude oostenwind plotsklaps opsteekt en de stemming tot onder het
vriespunt brengt.
Ga je daarentegen aangekleed als een poolreiziger de elementen trotse-
ren, blijkt het KNMI een hittegolf over het hoofd gezien te hebben. En sjouw
je met kilo's kledingstukken onder je arm, door een schaduwloze streek.

Het summum is het niet meenemen van een
paraplu. Je kan er donder op zeggen dat het

gaat hozen. Net als het wél meenemen
zorgt voor droogte. Een zonnebril sor-
teert hetzelfde effect. Niet meenemen:
zon. Wel: geen zon.
Ik zou het de 'Wet van wél: dús niet'
willen noemen.
Slim, lijkt het, je altijd voor te bereiden

op iets wat je juist niet wil en te hopen dat de wet in werking
treedt. Zo werkt het helaas niet. De elementen zijn slimmer. Jij

denkt hardop: het gaat regenen, maar eigenlijk wil je het tegengestelde.
'Ze' hebben je door. Het gaat gewoon regenen. En de paraplu die je als
lokaas meenam blijkt ondeugdelijk en klapt gelijk dubbel.
Nu kan je verder redeneren en denken: als ik nu denk dat het gaat regenen,
maar eigenlijk niet en daarom denk
ik toch dat het stiekem mooi is, dan
weten 'ze' niet meer wat te denken
en wordt 'het' slecht, nee goed. Hoe
zat het ook alweer? Ik ben het even
kwijt…
Wat je ook probeert, je misleidt 'ze'
niet. Wie 'ze' zijn blijft een raadsel.

Thuismaaltijden
Eetsalon Leutje Lanteern levert
vanaf heden ook maaltijden aan
huis. Woont u in Kantens, Rottum of
Stitswerd, dan kunt u ons bellen. De
maaltijden kosten v.a.  5,50 en het
kan zeven dagen per week. Neem
gerust contact met ons op voor
meer informatie M 06  20839053

Rita en Jeanet

Meinke Wentink
exposeert in de Knarie
Meinke Wentink (alias Snowstoat, alias Snowy) uit Rottum expo-
seert van 21 november 2014 tot 2 januari 2015 in café de Knarie,
Oosterstraat 69a in 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: www.snowysgallery.nl
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 21 december
09.30 uur  ds. W. Wieringa, Midla-
ren
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 kerstvie-
ring
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 - leesdienst br. H.B. Hofs-
ink
Zondag 4 januari
09.30 uur  ds. L.G. Boonstra, Sloch-
teren
14.30 uur  ds. P.A. Slager
Zondag 11 januari
09.30 uur  ds. J.M.A. Groeneveld,
Assen
14.30 uur  ds. R. IJbema, Groningen
Zondag 18 januari
09.30 uur  ds. P.A. Slager
16.30 uur  ds. H. Wijnalda, Roode-
school
Zondag 25 januari
09.30 uur  ds. T.K.van Eerden, Zuid-
horn
14.30 uur  ds. P.A. Slager
Zondag 1 februari
09.30 uur  ds. P.A. Slager
16.00 uur  ds. L.S.K. Hoogendoorn
_______________________________

CHR. GEREF. KERK KANTENS
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
Donderdag 1 januari,
nieuwjaarsdag
10.00 uur  ds. J. Oosterbroek
Zondag 4 januari
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J. Oosterbroek

Zondag 11 januari
09.30 uur  br. Koenderink, lees-
dienst
14.30 uur  br. v.d. Heide, leesdienst
Zondag 18 januari
09.30 uur  ds. R. Jansen
14.30 uur  ds. J. Oosterbroek
Zondag 25 januari
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J.J. Lof
Zondag 1 februari
09.30 uur  ds. H.J. Vazquez
14.30 uur  ds. M. Bergsma
_______________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 21 december
10.00 uur  da. N.C. Meihuizen
vierde advent
Woensdag 24 december
21.30 uur  ds. P.A. Slager
interkerkelijke kerstnachtdienst
m.m.v. Vocaal Ensemble Het Hoog-
eland o.l.v. Mirna Westra
Donderdag 25 december,
1e kerstdag
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
Zondag 4 januari
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
nieuwjaarsdienst
koffie/thee in Salem
Zondag 11 januari
10.00 uur  ds. R.P. Oosterdijk  Ha-
ren. Viering Heilig Avondmaal
19.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
Taizé viering in het koor
Zondag 18 januari
10.00 uur  ds. E.J. Struif  Oosterwol-
de
Zondag 25 januari
10.00 uur  ds. C.E. Lavooij  Vaassen
koffie/thee in Salem
_______________________________

DORPSKERK ROTTUM
Vrijdag 26 december
19.00 uur  ds. E.B.G.W. Ockels
Zondag 11 januari
19.00 uur  br. P. Ketting
Zondag 25 januari
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje



16

Klaas de Boer
Klaas woont met zijn vrouw Marijke in Kantens, samen zijn ze eigenaar
van het door hen in 2001 opgerichte Bouwbedrijf de Boer. Marijke is
financieel directeur en houdt zich bezig met de financiële en personele
zaken en Klaas is algemeen en bouwtechnisch directeur. Zij zijn vanuit
hun woning in Kantens begonnen en hebben, nu ruim 13 jaar later, het
hoofdkantoor met werkplaats naar Groningen verplaatst en hebben
ondertussen 30 personeelsleden in vaste dienst. Maar naast onderne-
men is Klaas ook bestuurlijk actief als voorzitter van Bouwend Neder-
land, regio Groningen.

Het gaat niet goed in de bouw,
horen we overal, behalve in het
noorden van het land. Wat kun je
daarover zeggen?
'Het is een feit dat het aantal ver-
leende bouwvergunningen in Gro-
ningen het hoogst is van de drie
noordelijke provincies' zegt Klaas.
'De bevingen in Noord-Groningen
zijn een boost voor de werkgele-
genheid in de bouw. Dat is het enige
voordeel van de aardbevingen' ver-
volgt Klaas. 'Met de komst van het
CVW (Centrum Veilig Wonen) zul-
len namelijk álle woningen in het
aardbevingsgebied in kaart wor-
den gebracht en waar nodig ver-
sterkt en verduurzaamd worden. Ik
durf dan ook te stellen dat in de
toekomst veel woningen zelfs een
waardevermeerdering m.b.t. duur-
zaamheid tegemoet zien'.

De overheid heeft ter stimulering
van de bouwsector de btw op ar-
beid bij bouw/verbouw/renovatie
van woningen en tuinonderhoud
verlaagd naar 6%. Hebben jullie
hier ook de vruchten van mogen
plukken?

'Absoluut, het heeft voor extra werk-
gelegenheid gezorgd. Deze rege-
ling heeft veel particulieren net over
de streep gehaald. Voor ons als
opdrachtgever geeft het wel extra
administratieve lasten, omdat de
offerte en factuur gesplitst moeten
worden.'

Je bent tegenwoordig ook voorzit-
ter van Bouwend Nederland, regio
Groningen. Wat is dit voor vereni-
ging en wat is haar doel?
'De vereniging is een belangenbe-
hartiger voor haar leden, bouwon-
dernemingen. Wij hebben hier in
Groningen ruim honderd leden. Het
doel van de vereniging is informe-
ren van haar leden, werkgelegen-
heid in de regio behouden en het
afstemmen van opleidingen en
technieken voor de sector.'

Wat houdt de functie van voorzit-
ter Bouwend Nederland in?
'Zoals bij alle verenigingen en be-
sturen, betekent het dat je leider
bent van de vereniging met taken
als het begeleiden van vergaderin-
gen, het opzetten van activiteiten,

het naleven van het reglement en
de statuten en samen met het gehe-
le bestuur het informeren van de
leden. Ik noem bijvoorbeeld het
praktisch gebruik van de Werk-
kostenregeling die per 1 januari
a.s. verplicht ingaat. Maar vooral
willen we de leden, de aannemers,
met elkaar verbinden! In deze regio
willen we niet elkaars concurrent
zijn, maar collega's. We delen ken-
nis en helpen elkaar daar waar het
nodig is.'

Welke rol vervult Bouwend Ne-
derland bij de aardbevingsproble-
matiek?
'Als voorzitter van regio Groningen,
ben ik belast met het zogenaamde
aardbevingsdossier. Dit houdt in
dat ik vanuit de bouwsector word
betrokken bij alle aardbevingson-
derwerpen en gesprekken. Zo neem
ik deel aan diverse commissies en
adviseer direct (of indirect) aan de
NAM, het CVW, adviescommissie
Meijer, de Dialoogtafel en de Eco-
nomic Board. We adviseren en ini-
tiëren op het gebied van opleidin-
gen (voor gekwalificeerd perso-
neel voor herstel aardbevingen) en
cursussen.' Zo heeft Klaas de cur-
sus 'de school van Richter' mede-
ontwikkeld, waarin werknemers
getraind worden hoe om te gaan
met gedupeerden waaronder het
communiceren, aandacht voor
emoties, het geruststellen, advise-
ren en begrip tonen. Wij zijn ge-
wend te werken voor opdrachtge-
vers, die zelf plannen hebben ge-
maakt en naar ons uitzien, bij gedu-
peerden ligt dit toch wel even an-
ders. Deze cursus dient als basis
voor een opleiding voor alle bouw-
vakkers die werkzaam zijn in de
regio en wordt verzorgd door de
samenwerkende opleidingsinstitu-
ten Alfa-college, RUG, Hanzehoge-
school en diverse vakopleidingen.
'Het ontzorgen van gedupeerden
wordt één van de belangrijkste
speerpunten van het CVW,' weet
Klaas.

Zijn er dan aanvullende opleidin-

gen of cursussen nodig voor her-
stel van aardbevingsschade?
'Ja, vanaf 2015 wel. Het CVW laat
alleen nog erkende bouwonderne-
mingen uit de regio toe die de scha-
de mogen herstellen. Hiervoor heeft
het CVW een erkenningsregeling
opgenomen. Dit betekent onder
andere dat een bedrijf aan bepaalde
eisen moet voldoen op het gebied
van personeel en werkwijze, maar
óók dat de werknemers zelf aan
bepaalde opleidingseisen moeten
voldoen om te mogen werken in de
regio. De specifieke bouwtechni-
sche opleidingen zijn nog in ont-
wikkeling en in de eerste helft van
2015 beschikbaar.'

Is er in de regio voldoende én
vakkundig personeel aanwezig
voor enerzijds de aardbevings-
schades en anderzijds de 'norma-
le' bouwprojecten'?
'Ja, volgens het CVW wel. Daar-
naast heeft Bouwend Nederland een
inventarisatie gemaakt bij de uit-
zendbureaus en de Werkpleinen
(werklozen) en hen gevraagd de
bestanden met elkaar kort te slui-
ten, zodat één en dezelfde persoon
niet meerdere malen naar voren
komt', zegt Klaas. Volgens Klaas
heeft de NAM/CVW het ontzorgen
van de gedupeerden, maar ook de
kwaliteit van de bouwondernemin-
gen hoog. Daarom willen ze dat de
werknemers die operationeel ter
plekke zijn, moeten voldoen aan
minimale opleidingseisen. 'Als we
vanaf 2015 starten met het verster-
ken van de woningen, is voor de
komende jaren voldoende gekwa-
lificeerd personeel aanwezig. Maar
er blijft ook nog steeds personeel
nodig voor andere projecten, die
toch plm. 70% van de opdrachten in
beslag nemen.'

Er doen heel wat verhalen de ronde
over verschillende zienswijzen en
verschillende inspecteurs. Is het
verschil tussen aardbevingsscha-
de en andere schade (zoals storm
of achterstallig onderhoud) goed
van elkaar te onderscheiden?
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'Ja, redelijk goed', zegt Klaas. Hij
heeft zelfs zijn medewerking ver-
leend aan het schrijven van een
boek over het herkennen van be-
vingsschade. Dit boek is echter
niet openbaar.

Wat zijn de kenmerken van be-
vingsschades?
'Kwetsbare plekken voor bevings-
schade zijn gevels met veel ramen,
hoeken van kozijnen (muizentrap-
pen omhoog/omlaag), horizontale
scheur tussen twee kozijnen in
metselwerk, de hoek van twee
gevels en voegwerk van tegelvloe-
ren. Het is belangrijk om niet alleen
direct na een beving de schade op
te nemen, maar nogmaals een aan-
tal weken erna. Er zit namelijk rek
in een pand en dat kan wel wat
spanning aan. Maar na een tijd
komt die spanning er toch uit en is
de schade pas later zichtbaar. Daar-
om gaan wij vlak voor herstel, nog-
maals met gedupeerde langs het
pand. Wanneer we op dat moment
niet-geregistreerde schade vinden,
kan de taxateur tot � 3.000,00 extra
schade goedkeuren, zonder op-
nieuw de schade te moeten mel-
den. Dit noemen we schade-op-
schade.'

Soms is er ook sprake van achter-
stallig onderhoud. Wordt deze scha-
de ook vergoed?
'Over het algemeen wordt die scha-
de als C-schade aangemerkt, wat
betekent dat het niet vergoed wordt.
Maar als expert kan ik in sommige
gevallen wel hard maken dat, on-
danks de staat van onderhoud, door
de beving de technische levens-
duur van het pand is verkort. Het is
dan mogelijk om tot een B-schade-
indicatie te komen. In dat geval
wordt de schade meestal ook ver-
goed,' legt Klaas uit.

Niemand is gebaat bij herhaalde-
lijk schadeherstel. Is het mogelijk
om aardbevingsbestendig te bou-
wen?
'Nee, never,' is het duidelijke ant-
woord van Klaas. Maar iets ge-
nuanceerder legt hij uit: 'Je kunt wel
bestendiger bouwen. Het belang-
rijkste wat telt bij herstel en ver-
sterking is de veiligheid voor mens
en dier.'

Zijn er al nieuwe bouwnormen vast-
gesteld dan en wat houden deze in?
'Er geldt nu een interim-norm, totdat
de Eurocode 8 is vastgesteld. Maar
dat kan nog wel even duren. De
Eurocode 8 wordt de norm voor
heel Europa, met een aparte bijlage
voor Nederland. Er zijn in de inte-
rim-norm constructies bedacht die

panden versterken bij zgn. grond-
versnelling, want dat is wat er ge-
beurt bij een aardbeving in Noord-
Nederland. De bevingen in onze
regio zijn namelijk redelijk uniek,
omdat de beving tot drie kilometer
diepte veroorzaakt wordt.'

Per 1 januari 2015 geeft de NAM
de schadeafwikkeling uit handen
aan het Centrum voor Veilig Wo-
nen (CVW). Hoe kijk jij hier als
voorzitter van Bouwend Neder-
land tegenaan?
'Heel erg positief! Het CVW heeft
hele goede bedoelingen, waarbij
de gedupeerden centraal worden
gesteld. Daarnaast willen zij alleen
met gekwalificeerde mensen uit de
regio werken en zorgen bij elk scha-
degeval ook voor een goede emo-
tionele begeleiding. Het CVW heeft
de lat erg hoog gelegd en Bouwend
Nederland zal het CVW assisteren
bij het nakomen van de doelstellin-
gen die het zichzelf heeft gesteld.'

Welke rol kan een bouwonderne-
ming vervullen bij een melding van
aardbevingsschade?
'In eerste instantie door feitelijk
mee te lopen bij de eerste inspec-
tie. Aan de hand van deze inspectie
zal een rapport opgesteld worden
met een schadebedrag. Wanneer
er C-schades (niet-vergoed) staan
vermeld, adviseer ik om NIET te
tekenen, maar eerst het rapport te
laten beoordelen door een specia-
list, bijvoorbeeld een gerenom-
meerd bouwbedrijf. Mochten hier
kosten aan verbonden zijn, dan zijn
die kosten ook te declareren bij de
NAM, als bijkomende kosten. Maar,
belangrijk is om bij twijfel niet on-
der druk te tekenen. Daarna kan
een contra-expertise gevraagd
worden. Let hierbij op dat je een
goed expertise-bureau in de arm
neemt, dat jouw belangen behar-
tigt. Deze contra-experteur geeft
zijn reactie op het eerste rapport.
Vervolgens kan besloten worden

een arbitrage-commissie in te stel-
len. Maar om kort te gaan: een
bouwbedrijf dat met je meekijkt en
-denkt, kan je in dit stadium veel
ellende besparen!'

Onlangs zijn de voorwaarden be-
kend gemaakt voor de zgn. Com-
pensatieregeling. Wat houdt deze
regeling kort in?
'Iedere gedupeerde in het bevings-
gebied met een schade van mini-
maal  1.000,00 kan een beroep
doen op deze regeling. De regeling
houdt in dat een subsidie van maxi-
maal  4.000,00 wordt verstrekt op
energiebesparende investeringen.
Dit kan met terugwerkende kracht
tot 14 januari 2014,' legt Klaas uit.
'Maar voor mensen met een kleine
beurs is het wel lastig, omdat de
meeste investeringen (veel) hoger
uitkomen dan  4.000,00. Mocht de
meerprijs lastig op te brengen zijn,
dan biedt de Rabobank uitkomst
door een lening te verstrekken te-

gen 3% rente. Als maatregelen kun
je bijvoorbeeld denken aan een
nieuwe Hr-ketel of zonneboiler en
vloer-, dak-, spouw- of glasisola-
tie. Tevens is er aanvullend provin-
ciale subsidie te krijgen, maar hier-
bij geldt: hoe hoger de investering,
hoe hoger de subsidie.' Raadpleeg
voor de subsidieregel ingen:
www.SNN.eu .

Wat is de relatie tussen Bouwend
Nederland en de Dialoogtafel?
'Als Bouwend Nederland voeden
wij de Dialoogtafel. Wij geven, ge-
vraagd en ongevraagd, advies op
ons terrein.'

Wat is volgens jou de toegevoegde
waarde van de Dialoogtafel?
'De Dialoogtafel zet zich in voor de
regio die wordt getroffen door aard-
bevingen, de gedupeerden, de
waardedaling van gebouwen, de
werkgelegenheid en de leefbaar-

heid. De Dialoogtafel heeft intus-
sen al wel het een en ander bereikt
zoals verbetering schadeafhande-
ling, het uitrollen van het verster-
kingsprogramma en het opzoeken
van landelijke publiciteit. In de Dia-
loogtafel hebben mensen met ver-
schillende disciplines zitting en zij
luisteren naar de mensen in het
gebied en nemen zo nodig actie. De
Dialoogtafel zal in stand blijven, om
toezicht te houden als een soort
waakhond.'

Wat zou jij tot slot de bewoners van
het aardbevingsgebied nog willen
meegeven?
'Heb nog even geduld en vanaf 2015
veel vertrouwen in het CVW! Hierbij
wil ik wel opmerken dat de NAM
nog de bestaande dossiers afhan-
delt, maar alle nieuwe gevallen
worden door het CVW aangeno-
men. Bij schademelding wordt van-
af 5 januari in Appingedam de tele-
foon opgenomen door iemand van
het CVW', vertelt Klaas. Tenslotte
voegt hij er nog aan toe: 'bij een
(plotseling) gevoel van onveilig-
heid, moet je dat direct melden. Je
mag erop vertrouwen dat het CVW
er acuut actie op verricht. En zo niet,
dan mag je mij altijd bellen en kom
ik direct'!

We hebben een hele avond over het
onderwerp 'aardbevingen' gespro-
ken en tegenover mij zat een heel
betrokken, initiatiefrijk en kundig
man. Klaas begrijpt namelijk als
geen ander wat aardbevingen met
je doen als mens, heeft de wil om
zijn aandeel in het 'ontzorgen' te
brengen en heeft kennis van
(bouw)zaken. Op deze manier kan
hij zijn steentje bijdragen aan het
grotere geheel. En daar mag hij best
wel trots op zijn… ! Bedankt voor je
schaarse tijd en het plezierige en
informatieve gesprek.

Alette de Vries-Rennen

Kerst is fijn
Er komt misschien sneeuw
Reeën trekken de slee
'S nachts heeft hij cadeaus mee
Thuis lig ik in bed dan komt hij
Misschien heeft hij wat voor mij

Milan Edens, groep 5
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Geopend
vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur
(ook afhaal)
Zaterdag van 17.00 tot 20.00 uur

Diverse menu's
Zalmschotel ................. 7,25
Karbonade ................... 6,25
Schnitzel ..................... 7,25
Shoarmaschotel .......... 6,25
Visfilet .......................... 5,25
Kippenwings ............... 5,25
Macaroni ..................... 5,25
Bami ............................ 5,25
Gevulde tortilla's
(met gehakt/groente
en salade) ....................... 5,25
Poffert .......................... 5,25

Weekendmenu v.a. .... 5,25
Soep v.d. dag .............. 2,25
Toetje Leutje Lanteern
(poffert, ijs, vruchten, slagroom)
.................................... 3,50

Vrijdag 2 en zaterdag 3 jan.
Pasta à la spinazie

Vrijdag 9 en zaterdag 10 jan.
Mexicaanse kapucijnerschotel

Vrijdag 16 en zaterdag 17 jan.
Stamppot boerenkool

Vrijdag 23 en zaterdag 24 jan.
Puree, rode kool, hachee

Vrijdag 30 en zaterdag 31 jan.
Snert met roggebrood

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

Agenda
Rottum
21 november  2 januari
Café de Knarie
Oosterstraat 69a Groningen
Expositie Meinke Wentink

v.a. 15 december
kerk
foto-expositie van Bo Scheeringa

tot 10 januari
kleine huisje Rottum
kerstgroep en een expositie van
oude boekjes en kinderspeelgoed

24 januari
slotbijeenkomst 'samen tot het ein-
de' in het kader van 'Kern met Pit',
nadere info volgt
________________________________________________________

Stitswerd
Donderdag 22 januari
dorpshuis
20.00 uur
Theater te water met
'De Grote Schok'
reserveren op
T 552461

Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
_________________________________________________________

Kantens
KANSTER JEUGDHONK
openingstijden
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur
_____________________________________

Donderdag 1 januari
t Schienvat
0.30 - 1.30 uur
wens elkaar een goed 2015
consumpties � 1,00

Zondag 4 januari
t Schienvat
v.a. 11.00 uur
nieuwjaarsbrunch (alleen bij vol-
doende aanmeldingen)

Dinsdag 6 januari
t Schienvat
11.00  12.00 uur
consultatiebureau
inloop voor de jeugd van 0 tot 18 jaar
en gezin

woensdag 7 januari
t Schienvat
13.00 - 15.30 uur
nieuwjaars instuif / workshop voor
kinderen o.l.v. Diana Koning
t Schienvat
v.a. 20.00 uur
nieuwjaarsvisite NUT
Grunneger Sproak komt een een-
akter spelen

Donderdag 8 januari
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda On-
nes)

Woensdag 14 januari
t Schienvat
v.a. 19.30 uur
vergadering CSCW
t Schienvat
19.30  21.00 uur
handwerkclub

Dinsdag 20 januari
?
v.a. 20.00 uur
Vrouwen van Nu
jaarvergadering

Donderdag 22 januari
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda On-
nes)

Woensdag 28 januari
t Schienvat
19.30 - 21.00 uur
handwerkclub

Donderdag 29 januari
t Schienvat
generale repetitie Advendo

Vrijdag 30 januari
t Schienvat
19.30 uur
uitvoering Advendo

Zaterdag 31 januari
t Schienvat
13.30 uur
matinee uitvoering Advendo
19.30 uur
uitvoering Advendo

Vaste activiteiten t Schienvat

Maandag
19.30 - 22.30 uur
toneelvereniging Advendo

Dinsdag
9.30  12.00 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda On-
nes)
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
13.30  16.00 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda On-
nes)
18.30  19.30 uur
training v.v. KRC
20.00 - 21.30 uur
tai chi

Woensdag
13.30 - 16.00 uur
bridgecursus
18.45 - 19.15 uur
gymnastiek 55+ op muziek
entree  2,00
19.30 - 20.30 uur
bodyshape

Donderdag
19.30 - 22.00 uur
toneelclub Toke
20.00 - 22.30 uur
damclub

Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
stamtafel in de familiekamer
20.00 - 23.00 uur
biljartclub

Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
stamtafel in de familiekamer
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers
______________________________________

Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 (  0,10 p.min)
__________________________________________________

MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum - T 0595  437555
__________________________________________________
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TANDARTSEN
Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefo-
nisch te consulteren.

19 december
Tandartspraktijk 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-Gelder-
blom
Winsum - T 0595  441740
26 december
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies
Winsum - T 0595  441545
27 december
Tandartspraktijk Conradie
Bedum - 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
1 januari
A.M. van Waes
Uithuizermeeden - T 0595  413684
3 en 4 januari
Tandartspraktijk De Vlijt
Bedum - T 050  3015462
10 en 11 januari
Tandartspraktijk F.H. Bennink
Ten Boer - T 050  3022720

17 en 18 januari
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom
Winsum - T 0595  441740
24 en 25 januari
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818
31 januari en 1 februari
Tandartspraktijk Conradie
Bedum - T 050  3012337
__________________________________________________

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

PSYCHOTHERAPIE EN
LICHAAMSWERK
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Mid-
delstum.
M 06 51255926
W: binnenwerk-psychotherapie.nl
__________________________________________________

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

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613
__________________________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595  551084 M 06-14611173
__________________________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595  551084 M 06-14611173

Kerstwens
Het oude jaar is moegestreden, het
nieuwe jaar is jong, vol dromen en
energie. Het bestuur van de Vereni-
ging Dorpsbelangen Kantens wenst
alle bewoners van Kantens fijne
kerstdagen en een voorspoedig
2015.
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Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Cindy Moorlag
Hilma Oudman-Dam
Aldert Ritzema
Alette de Vries-Rennen

Eindredactie:
Wimjan Rietdijk
_________________________________________

Februari nummer
uiterste inleverdatum
16 januari 2015

Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens

Per mail
info@tlougnijs.nl

De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
________________________________________

Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
T 551924
E info@tlougnijs.nl

www.tlougnijs.nl

Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
NL25RABO 0342 2179 33
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost

 22,50 per jaar (per 1-1-2014).
___________________________________________________

Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T  434206
___________________________________

Redigeerwerk:
Paulien Ros - Rottum.

Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens

Drukwerk:
Drukkerij Sikkema - Warffum

Oud papier
zaterdag 14 februari

vanaf 9.00 uur
T 06 - 24745610

Ceres
H  e  t      b  e  g  i  n      v  a  n      e  e  n      h  o  p  e  l  i  j  k      m  o  o  i  e     w  i  n  t  e  r

Fotografie Paul Moonen
______________________________________________________________________________________________

Hoeske van
Thais Joaptje
weer in kerstsfeer
De kerstdagen komen er weer aan
en t hoeske van Thais Joaptje is
daarom weer in kerstsfeer. Kijk
eens even binnen en u ziet hoe
Joaptje gezellig aan tafel zit. Ze wil
zo beginnen met voorlezen uit het
boekje dat ze voor zich heeft liggen.
De kleine dreumes is echter nog zo
braaf op de rieten mat met de blok-
ken aan het spelen. Voor de haard
is de kerstgroep uitgestald. In de
vitrine in het halletje ziet u de kerst-
cadeautjes die de andere kinderen
met kerst hebben gekregen, mis-
schien dat u ze nog wel herkent uit
uw jeugd.
U bent hartelijk welkom om even te
komen kijken, alleen op 31 decem-
ber is de deur na 17.00 uur gesloten.


