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Theatervoorstelling doet Stitswerd beven
Een goed begin is het halve werk. Het eerste wat we zien van theatervoorstelling 'De grote schok' is een grote
glimlach. Een blonde hooggehakte vrouw uit de hoge regionen van de NAM begroet ons met een lach van
oor tot oor, verkondigt de boodschap dat met tien minuten de persconferentie begint. En vijf minuten later:
dat de persconferentie stipt op tijd zal beginnen. Het publiek heeft zich blijkbaar op het woord 'stipt' voorbereid.
Wanneer ik om kwart voor acht binnenkom, behoor ik tot de laatkomers in een afgeladen vol dorpshuis.
Om acht uur gaat het Theater te
Waterteam vol van start. Een eveneens breeduit glimlachende staatssecretaris tart de wetten van logica
naast de vol instemming knikkende
vrouw. 'Als we ons niet verantwoordelijk gedragen, dan zijn we… (betekenisvolle stilte) …onverantwoordelijk.' Wanneer een journalist in
opstand komt tegen dit zweverige
gebazel, wordt hem alleen vriendelijk beloofd dat 'de vinger aan de pols
zal worden gehouden' en 'de
voelsprieten uitgestoken'.

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

Met dit stereotype ambtenaren
wordt het theater ingeleid. Er komen
in de loop van het verhaal meer
stereotypes naar voren, maar dat is
geen wonder. Enig idee waar het
woord 'theatraal' vandaan komt? Het
door aardbevingen geteisterde Groningen, wiens inwoners massaal
naar deze wintervoorstelling komen,

is vertaald naar een dramatische
komedie. Dat betekent dat de dag
van bejaarde Stijntje en haar kleindochter bruut wordt verstoord door
schokkend natuurgeweld vanuit de
krochten van de aarde. Een reusachtige scheur in de muur tot gevolg. En dat vormt het begin van
twee vermoeiende dagen vol ongewenst bezoek. Van de buurman die
financieel gecompenseerd wil worden door de NAM tot een geagiteerde journalist tot een potentiële liefde
die achtervolgd wordt door zijn dochter. Stijntje stuurt hen (letterlijk) van
het kastje naar de muur en nog beter,
het huis uit. Ze wil rust en controle en
vooral: haar geliefde huisje oplappen. Maar aan haar wensen wordt
niet zomaar gehoor gegeven.
'De grote schok' ontaardt in een
geweldige doldwaze komedie. Het
onderwerp is bekend bij de gemid-

delde Noordeling, maar behalve
aansprekend is het ook actueel.
Het theaterstuk gaat vooral om een
oude vrouw die er niet over piekert
haar privacy prijs te geven, en haar
huis. De meeste Groningers zullen
inmiddels wel over het begrip 'privacy' heengestapt zijn om hun schade op te laten nemen en een vergoeding te ontvangen. Maar het ongemak blijft. Zeker aangezien veel
mensen een tweede keer richting
de NAM moeten stappen om een
serie nieuwe scheuren.
Typerend voor 'De grote schok' is
de open uitstraling. De spelers staan
letterlijk voor je neus hun rol te
spelen en passeren een smal pad
voor het podium langs waar gestrekte benen haastig worden ingetrokken.
Lees verder pagina 3
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Redactioneel
Als u dit leest, zijn we al weer aan het eind van de eerste maand van 2015,
maar ondanks dat wil ik u allemaal een geweldig goed, fijn en gelukkig,
maar vooral gezond 2015 wensen namens de hele redactie.
In het afgelopen jaar hebben we als
redactie, maar vooral samen met
u, weer elf mooie kranten gemaakt.
Ik hoop dat we dat ook in het nieuwe
jaar weer samen gaan doen, want
u weet dat we zonder uw inbreng
geen bestaansrecht hebben.
Het afgelopen jaar konden we lezen over de geweldige toneeluitvoeringen, goede verkiezingen,
keken we in veel tuinen, kregen
drie kanjers een lintje, ging Stitswerd op zijn kop, hadden we een
kleurige kinderspeelweek, waren
er prachtige foto's van de maand,
deed Rottum mee aan Kern met Pit
en hadden we het regelmatig over
aardbevingen.
Nu, eind januari, hebben we weer
een aantal bevingen gehad en zal er
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ook komend jaar wel weer het één
en ander over geschreven worden.
Maar ik hoop dat we het ook over
heel veel mooie, goede en leuke
zaken gaan hebben.
Als laatste wil ik u uitdagen om ook
in 2015 weer actief mee te werken
aan een geweldig Lougnijs. Alles,
hoe groot of klein ook, kunt u altijd
bij ons kwijt. Hebt u nieuwe ideeën
voor een vast item, ook dan horen
wij dat graag.
Ik wens u heel veel leesplezier in uw
krant.
Namens de hele redactie,
Wimjan Rietdijk
eindredacteur

De Bühne zelf is buitengewoon efficiënt ingericht. We aanschouwen
een decor wat zonder al te veel
gekkigheden verandert van de binnen- naar de buitenkant van Stijntje's huisje. In een handomdraai
wordt eveneens gewisseld naar de
plek van de persconferentie. En wat
de voorstelling echt tot een succes
maakt, zijn zes spelers die zonder
problemen meerdere heel verschillende rollen spelen.
Al lachend, tierend en zingend loopt
het verhaal verder, introduceert nog
meer karakters die het drama verder komen versterken. De liedjes
die tussen de scènes worden gevlochten zijn nog een plus, geschreven door Vink en op muziek van
Reinoud Douma. Humor, maar ook
emoties. 'De grote schok' bevat de

goede ingrediënten voor een geslaagde voorstelling.
'De grote schok' is een wintertournee, dat wordt beëindigd met een
aantal voorstellingen in het Aa-Theater Groningen begin maart. De organisatie Theater Te Water werd in
1982 door regisseur Just Vink opgericht, tevens schrijver van dit
stuk. Theater Te Water begon op de
negentiende-eeuwse vrachtschuit
'Verwondering'. Het schip vaart nog
steeds door heel Noord-Groningen,
heeft inmiddels meer dan vijftig
voorstellingen achter de rug. En
wat Theater Te Water door jaren
van dalende subsidie heeft getrokken, zijn voorstellingen als deze.
De vijf sterrenrecensie in Dagblad
van het Noorden? Geheel verdiend.

Boer Zoekt Vrouw
bij Vrouwen van Nu
Vrouwen van Nu, afd. Middelstum-Kantens e.o. organiseert een bijeenkomst op woensdag 4 februari in Vita Nova te Middelstum. Voor deze
avond zijn Jan en Pauline uitgenodigd. Jan was bij de geselecteerde
boeren in seizoen drie van 'Boer zoekt vrouw', in 2007. Ze vertellen over
hun belevenissen en hoe ze de tv opnames en uitzendingen hebben ervaren.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
Aanvang 20.00 uur.
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1. We chatte ff met...
Roos Keizer
2. Wat is je favoriete muziek?
Ik luister meestal op de radio naar
zenders als SLAM FM.
3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden en
waarom?
In voetbal, omdat ik dat een erg
leuke sport vind en er zelf ook op zit.
4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds) tegenkomen.
Thuis of bij vriendinnen.
5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Frankrijk.
6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je 's nachts wakker maken?
Lasagne.

7 Op welke site ben je vaak te
vinden?
Op facebook.
8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
er uit?
Ergens in Nederland wonen in een
mooi huis met mijn gezin en twee
honden.
9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Aan geen.
10. Wat zou jij in het dorp waar je
woont, willen veranderen en waarom?
Ik zou heel graag een supermarkt in
ons dorp willen hebben, dat lijkt me
heel handig.
11. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Fleur Kijlstra.

CinéStiel presenteert 2015
ALWEER HET ZESDE SEIZOEN VOOR CINÉSTIEL!
We beginnen op 14 februari met een Amerikaanse actiefilm uit 1956,
gevolgd door een Frans-Pools drama uit 1991 (18 april), een Brits drama
uit 1989 (12 september) en een Chinees drama uit 1990 (14 november).
Titels mogen om vertoningsrechtelijke redenen niet vermeld worden.
Wanneer je je e-mailadres doorgeeft kom je op de mail list voor
uitgebreide informatie.
Tot 14 februari.
dedaeric@hotmail.com
T 0595 551766
Steeds op zaterdagavond 20.00 uur
CinéStiel
Dorpshuis Stitswerd
Stiel 6
Stitswerd
Toegang 4,00 (inclusief één consumptie)
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Geachte inwoners van Kantens
Inmiddels hebt u kunnen zien dat het opnieuw inrichten van de plantvakken aan de Pastorieweg is afgerond. Een mooi en zonnig najaar maakte
dit alles nog mogelijk in 2014. De strook langs de ijsbaan is ook
geschoond en zal in het voorjaar volledig worden afgewerkt en ingezaaid
met gras plus de aanplant van een rozenvak.
Tot mijn verbazing zijn er rondom
oud en nieuw enkele burgers zo vrij
geweest om ons te helpen met het
omzagen van een tweetal gezonde
bomen op deze groenstrook. Dat
biedt weer ruimte om nieuwe jonge
bomen te planten. De komende
periode zullen er nog enkele zwakke bomen gekapt worden in het
dorp Kantens. Een wilg aan de Bredeweg en één, mogelijk twee bomen, aan de Meidoornstraat. Deze
zullen binnenkort ook nog vermeld
worden in het Gemeentenieuws in
de Ommelander Courant. Aan de
Kooistraat is in december nog een
viertal nieuwe bomen geplant.
Naar aanleiding van mijn eerdere
bericht, vorig jaar november, heb ik
diverse telefoontjes ontvangen van
bezorgde burgers over het kappen
van de perenbomen langs de Bredeweg. Menigeen benadrukte het
erg jammer te vinden indien de
fruitbomen zouden verdwijnen.
Vele mensen, van groot tot klein, uit
het dorp Kantens beleven hier plezier aan in de vorm van peren rapen, genieten van de bloei, genieten van dit authentieke beeld. Fruit-

bomen worden meer en meer zeldzaam op dit soort locaties.
Naar aanleiding hiervan is mijn
conclusie is dan ook de volgende:
De perenbomen blijven staan op
basis van natuurlijk verloop. Ze
zullen onderhouden worden zoals
dat noodzakelijk is voor fruitbomen
en indien er een boom sterft of
gekapt moet worden om wat voor
reden dan ook, gaan we niet over tot
vervanging van deze fruitboom. Pas
als de bomenrij op een natuurlijke
wijze nagenoeg is verdwenen, zullen we overgaan tot herinrichting,
dus aanplant van nieuwe bomen.
Dat betekent dat we het huidige
beeld accepteren en voorlopig kunnen blijven genieten van de nog
bestaande fruitbomen.
Resterende werkzaamheden zullen door de gemeente Eemsmond
en Ability in samenspraak worden
uitgevoerd.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben,
dan hoor ik het graag. Ik ben bereikbaar via het algemene nummer
0595-437555

Nieuwjaarsvisite
Het Nutsdepartement Middelstum/Kantens hield woensdag 7
januari de jaarlijkse nieuwjaarsvisite in t Schienvat te Kantens.
In een sfeervol ingerichte zaal verwelkomde de voorzitter, Jan Gast,
ons en zei verheugd te zijn, zo'n grote opkomst te mogen begroeten.
We proostten met een welkomstdrankje op het nieuwe jaar, dronken
koffie en nuttigden de traditionele nieuwjaarsrolletjes. Daarna luisterden en keken we naar een optreden van de Grunneger Sproak met
de eenakter: Diner veur ain. Prachtig opgevoerd, weinig tekst en veel
spel op een mooi ingericht toneel. Er werd ademloos geluisterd!
Later op de avond, onder het genot van een drankje, droeg één van
de Nutsleden enkele gedichten en verhalen voor uit eigen werk.
We zien terug op een hele gezellige nieuwjaarsbijeenkomst.
Op 18 februari komt Rob Zijlstra, misdaadverslaggever uit Onderdendam, spreken over zijn werk.

Met vriendelijke groet,
Corrie Smits
Teamleider Groen en Afvalinzameling
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Team Sunrise wenst u
het allerbeste voor 2015!
Het is 2015, dit jaar gaan we naar Frankrijk!! Wat in 2014 nog zover weg
leek, komt nu toch wel heel dichtbij. Er wordt veel getraind, ook steeds
vaker als team. Ik had al verteld dat de helft van ons team in Friesland
woont, dus de ene zondag vertrekken de sporters naar Friesland en de
andere zondag komen de Friese sporters hier. Nu met die harde wind en
regen wordt er wat meer binnen getraind.

Afgelopen zondag zijn ze aan het
fietsen geweest bij Railaxion in Uithuizen, die had hun ruimte en fietsen beschikbaar gesteld. Via een
groot beeldscherm zagen de sporters de Alpen en er was een meneer
die hen vertelde in welke versnelling ze de alp op moesten fietsen. En
hoe steiler de Alp, hoe zwaarder het
trappen was, bijna net echt zeg
maar. Moe, voldaan en met beginnende spierpijn zat er 's avonds
iemand bij mij op de bank… en dan
is dit nog maar het begin van wat er
allemaal nog komen gaat in 2015,
ook de échte bergen staan nog op
het trainingsprogramma.
VALENTIJNSDAG
Ook met de acties gaat het goed:
14 februari is het Valentijnsdag en
daarvoor hebben wij verrassingspakketten gemaakt. Je kunt voor je
geliefde of iemand die je erg waardeert/bewondert een pakket bestellen en dat bezorgen wij op Valentijnsdag (in een straal van 10 km
rondom Kantens). Het enige wat ik
mag verklappen is dat het Alp
d'HuZes-brood er ook in zit en dat
het pakket de moeite waard is en
dat het voor haar én hem is. Prijs:
 12,50. Als je wilt bestellen dan is
ons adres: Kooistraat 20 in Kantens. Ons telefoonnummer is: 06
3765 0409. Ook via facebook zijn
we te bereiken. We hebben een
beperkt aantal pakketten, wacht dus
niet al te lang met bestellen is ons
advies!

Oud papier
zaterdag 14 februari
vanaf 9.00 uur

T 06 - 24745610
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BENEFIET MUZIEKAVOND
Op 27 februari wordt er een Benefiet Muziekavond georganiseerd in
t Schienvat. Too Loud for Betsy, The
Music Boys, Martin en zijn band en
HHC-schoolband uit Uithuizen hebben allemaal al toegezegd om te
komen spelen. DJ Robert Swijghuizen zorgt voor de muzikale omlijsting als er even geen muzikanten op het podium staan.
De bedoeling is om ook met elkaar
te kunnen jammen. Dus ben je
muzikaal en wil je meedoen neem
dan contact op met Martin Dijkstra
(mmdijkstra@home.nl). Hij kan je
nog meer vertellen dan ik hier kan
schrijven.
Maar ben je niet muzikaal dan ben
je natuurlijk ook van harte welkom
op deze gezellige, muzikale, opgeven-is-geen-optie avond. Entree is
gratis, er staat een melkbus klaar
voor jouw vrijwillige bijdrage.
En tot slot: onze armbandjes. Daarmee kun je laten zien dat je ons en
ons doel steunt. Want wij samen,
met elkaar, kunnen het verschil
maken, kunnen de verandering in
gang zetten door artsen financieel
te helpen in hun onderzoek naar en
genezen van kanker! Maak jij ook
de change? De armbandjes kosten
2,50 per stuk (zie afbeelding) en
zijn verkrijgbaar bij de teamleden
van team Sunrise.

Kunt u ons nog volgen, wat gebeurt
er veel he? Maar het mooie en
bijzondere is toch wel de hulp en de
steun die we van zoveel mensen
krijgen en ik kan je wel zeggen: dat
is onbetaalbaar!!
Herman en Harriët Wassink

Toneelweekend Advendo
staat voor de deur!
Komend weekend (30/31 januari) staat Advendo weer met een eigen
productie op de planken in dorpshuis t Schienvat in Kantens. Het stuk
'Help… de jonkvrouw moet een man!' is een luchtige klucht, geschikt
voor jong en oud.
Toneelvereniging Advendo Kantens
gaat in deze lachwekkende familievoorstelling terug naar de middeleeuwen! Op de binnenplaats van
een schitterend kasteel maken we
kennis met een domme koning en
zijn vrouw, een bazige barones,
een altijd rijmende minstreel en
een verwende 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? Als de mallotige 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.
De voorstelling op zaterdagmiddag is zeer geschikt voor gezinnen
met kinderen of grootouders met
kleinkinderen. Speciaal tijdens

deze middagvoorstelling worden
alle kinderen t/m 12 jaar getrakteerd op een zakje chips en in alle
pauzes ranja.
Kaarten à 6 euro zijn te bestellen via
internet www.advendokantens.nl of
telefonisch via Willem Jan Knot (T
552051). Wees er snel bij, want dit
lachwekkend middeleeuws avontuur wilt u niet missen!
Vrijdagavond 30 januari
aanvang 19.30 uur
Zaterdagmiddag 31 januari
aanvang 13.30 uur
gratis chips en ranja voor kinderen
t/m 12 jaar
(kinderen wel onder begeleiding
van een volwassene)
Zaterdagavond 31 januari
(uitverkocht)
Aanvang 19.30 uur
Toneelvereniging Advendo
Kantens

Burgemeester J. Kruize:
STAP VOORUIT
'De bibliotheek in Kantens zoals die tot nu toe bestond is gemáákt door
vrijwilligers. Door hun inzet en initiatief hebben zij gezorgd voor de
continuïteit van een dergelijke voorziening. Zij verdienen grote waardering!' Kantens' burgemeester is zeer ingenomen met de opzet rondom de
nieuwe bibliotheekvoorziening, de bibliobus. 'Ja, ik heb er veel vertrouwen in. De komst van de bibliotrailer is op zichzelf al een uitstekende
vooruitgang. En als er bovendien mensen uit de gemeente zelf actief mee
bezig zijn, geeft dat een extra betrokkenheid van de gemeenschap. Met
deze vrijwillige ondersteuning zijn we in staat een professionele voorziening dicht bij de mensen te brengen. En die bovendien betaalbaar te
houden.'
'Ik ga er van uit dat ook andere
plaatsen in onze gemeente hun bibliotheekvoorziening gaan krijgen
en het zou best kunnen dat ook dan
de inbreng van niet-professionele
krachten een rol van betekenis gaat
spelen.
Een expert op het gebied van bibliotheken ben ik natuurlijk niet, maar
ik zie wel dat de bibliotrailer grote
mogelijkheden heeft. De service
aan het lezend publiek wordt ermee
vergroot. En dat is belangrijk, want
lezen betekent, naast zich amuseren, dat men in staat gesteld wordt
zich te verrijken, extra kennis te
vergaren. En het streven om de
achterstand van het platteland op
de stad te verkleinen. Daarom zeg
ik: we hebben hiermee een stap
vooruit gedaan.'

Uit de Ommelander van
22 augustus 1983
Feestelijk onthaal
bibliobus Kantens
De nieuwe openbare bibliotheekvoorziening in Kantens, de bibliobus, wordt op zaterdag 3 september feestelijk in gebruik genomen.
Op die dag kunnen voor het eerst
boeken uit de bus geleend worden.
Het programma begint 's morgens
om 10.00 uur in t Schienvat. Na de
koffie is er dan een diapresentatie
van 'Een dagje bibliobus'. Burgemeester J. Kruize zal daarna de
eerste uitlening voor zijn rekening
nemen. Daarna zijn alle belangstellenden aan de beurt.
Wordt vervolgd.
Anje van der Hoek

Voor in de agenda
Kaanster kermis 2015
Noteer alvast op de kalender of in je agenda: de Kaanster kermis is dit
jaar van woensdag 27 t/m zaterdag 30 mei.

7

De hobby van Derk Jan van Zanten
Hoe is het allemaal begonnen?
Als kind wil de één bij de brandweer
en een ander bij de politie. Ik had
meer met de opkomende landbouwmechanisatie. Als kind, en later in
mijn vrije tijd, was ik dan ook vaak
bij de loonwerker of boer te vinden.
Trekkerrijden was toen al mijn hobby.
Zo rond 1980 waren er meer belangstellenden voor de (oude) mechanisatie. Een oude trekkerclub
was reeds in den lande opgericht.
Deze club organiseerde oldtimerevenementen die door mij dan ook
regelmatig bezocht werden. Het was
mooi om te zien dat de oude trekkers en werktuigen weer aan het
werk waren, waar je als kind vaak
mee mocht rijden en later zelf mee
mocht werken. Het bezit van zoiets
leek mij wel wat. Ook had ik de
ruimte er wel voor.
Mijn vader had eind jaren '50 een
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oude Farmall Cub geërfd van een
overleden boer die hij vaak hielp.
Dit was een trekkertje dat tot op de
draad was versleten. Hij lekte zoveel olie dat er een emmer onder
hing. De gelekte olie werd er 's
avonds weer ingekiept. Deze trekker is dan ook begin jaren '60 weer
van de hand gedaan. Zo' n trekker
moest het, alhoewel nu erg geliefd
bij verzamelaars, niet worden. Een
Unimog of wat snellere trekker leek
me wel wat. Na wat rondstruinen
vond ik een oude Unimog 401 met
25 pk van 1955 bij een handelaar in
Emmen. Deze in 1983 gekocht en
weer netjes gemaakt. Het restaureren lag in die jaren nog niet op het
niveau van nu. Tegenwoordig gaat
elk boutje en moertje los, alles
wordt gestraald, gespoten en gereviseerd. In het begin was men al blij
als alles weer in de verf zat en goed
liep.

De Unimog heb ik in de loop der
jaren uitgebreid met een originele
hefinrichting, aftakassen, Mörtl
maaibalk enz. Zo kon je er ook eens
wat meer mee doen. De hefinrichting werkt op luchtdruk en niet,
zoals tegenwoordig, op hydrauliek.
Een Röwer tweescharige ploeg
werd aangeschaft en opgeknapt.
Bij mijn schoonvader vond ik in een
afgelegen schapenhok een Vicon
Acrobaat hooi-hark-keerder, die
daar al jaren nutteloos had gelegen.
Bijna geen tand er meer in, maar
verder wel compleet.
Ik vroeg hem wat hij er mee van
plan was. 'Niets, als je hem kunt
gebruiken neem hem maar mee'.
Een Lindo 2 assige 3 tons aanhanger, bouwjaar c.a. 1960, vond ik in
de buurt van Cloppenburg (D). Deze
met de Unimog opgehaald en helemaal in Unimog-stijl opgeknapt en
geverfd. Het is een tweezijdige,

geveerde kipper aanhanger, die met
de hand moet worden bediend. Er
zitten twee cilinders onder en hij
heeft een oliepomp met een handhevel eraan. Deze aanhangers had
je vroeger, vooral in Duitsland, veel
meer. Veel trekkers hadden in die
tijd nog geen hydrauliek. Het kost
wel de nodige zweetdruppels als je
b.v. drie ton tarwe wilt storten, maar
het is nog altijd beter dan de wagen
met de schop leeg maken.
Een 'normale' trekker was het volgende project. Dit moest een trekker worden die, als hij klaar was,
geen of weinig onderhoud meer
nodig had. Een luchtgekoeld exemplaar kwam hiervoor in aanmerking, geen waterpomp of radiateur
die kon beginnen te lekken, of verrotte waterslangen. Zo werd er in
1999 een tweecilinder Eicher
Panther van 19 pk, bouwjaar 1960,

gekocht bij een woonbootbewoner
aan het Winschoterdiep in Groningen. Deze op sleeptouw achter de
Unimog meegenomen naar huis.
Deze trekker is wel wat verder uit
elkaar geweest. Het is op zich al
een uitdaging om onderdelen te
vinden die bijna niet meer te krijgen
zijn. Zo heb ik in de buurt van Essen
(D) diverse onderdelen gevonden
die bij de Eicher ontbraken. Zo kom
je nog eens ergens. Tegenwoordig
gaat het via internet veel gemakkelijker. Eerder moest je veel oldtimertijdschriften met advertenties
enz. doorspitten.
Om met de Eicher naar diverse
evenementen te gaan is, afgezien
van de topsnelheid die wel 18-19
km per uur bedraagt, een hele toer.
Aangezien ik ook liefhebber van

oude vrachtwagens ben, was dit
het volgende project. Hier stelde ik
nogal wat eisen aan. Mocht niet te
duur zijn, geen restauratie object
(wat tegenwoordig bijna onbetaalbaar is) zijn, niet te groot, moest in
de schuur passen, voldoende laadvermogen hebben om Unimog en/
of Eicher te kunnen vervoeren, niet
veel kilometers hebben op de teller, enz. enz. Bij een truckhandelaar
in de buurt van Gorinchem vond ik
in 2005 een Mercedes LP 808 achttonner, bouwjaar 1976, met huif,
die gediend had bij de Katastrophenschutz in Bremen. Deze truck
had wel de nodige gebruikssporen,
maar zag er nog goed uit. Bij een
kilometerstand van 44000 was er
ook technisch niets mis mee. Deze
truck stond nog niet op Nederlands
kenteken, maar de keuring was,

gezien de technische staat, geen
enkel probleem na wat aanpassingen.
Nu heb ik de mogelijkheid om wat
verder weg te gaan naar evenementen. De huif komt ook goed van
pas. Alles blijft mooidroog en schoon
en we hebben ook een voorziening
getroffen om er in te overnachten
als we meerdere dagen weg zijn.
Het is geen snelle truck, maar met
een gangetje van 75/80 km per uur
ben je toch gauw een eind weg.
Toch behoorlijk sneller dan de 19
km per uur van de Eicher.
Het laatste project is een twee elements Niemeyer hooischudder.
Ook uit begin jaren '60. Het is één
van de eerste cirkelschudders.
Deze kocht ik als oud ijzer in de
buurt van Hardenberg. Later kocht

ik er nog één bij voor onderdelen, in
de buurt van Papenburg (D). De
schudder is inmiddels ook (bijna)
klaar.
Het is niet de bedoeling om nog
meer aan te schaffen, want de
schuur loopt al aardig vol en alles
heeft ook zijn onderhoud nodig.
Tevens ben ik lid van de OTMV
(Oude Trekker en Motoren Vereniging) en van twee Duitse Unimog
Clubs. Verzamelen van miniaturen
en oude documentatie van Unimog,
Eicher en Mercedes hoort ook bij
mijn hobby. Mijn vrouw en kinderen hebben ook lol aan het oude
spul en ze gaan dan ook regelmatig
mee naar diverse evenementen in
binnen- en buitenland.
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Dames en heren
Als ik terugkijk op 2014 en vooruitkijk naar het komende jaar dan is er
één belangrijk onderwerp dat direct naar voren komt: de gaswinning en
de aardbevingen.
Het is een onderwerp dat ons allen
al veel langer bezighoudt. Allemaal
hebben wij hier in meer of mindere
mate mee te maken. Ook ik, als
burgemeester, maar ook als inwoner van deze gemeente.
Ondertussen lijkt het ook op landelijk niveau door te dringen dat Eemsmond en de gehele provincie Groningen regelmatig letterlijk op zijn
grondvesten staat te schudden en
dat dat zeer negatieve gevolgen
heeft.
De waarde van de gebouwen staat
onder druk evenals het gevoel van
veiligheid. Gehoord worden en erkenning krijgen, is momenteel nog
ver te zoeken. Als burgermoeder
maak ik me daarover grote zorgen.
Minister Kamp heeft onlangs een
nieuw gaswinningsbesluit genomen. Hieruit wordt duidelijk dat de
gaswinning de komende jaren
slechts een klein beetje wordt teruggeschroefd. Maar dat is niet
voldoende! De beving van gister in
Wirdum en ook de beving van 30
december in Woudbloem laten dit
opnieuw zien. De gaskraan moet
gewoon veel verder dicht!
Het enkel beschikbaar stellen van
geld is niet een alomvattende oplossing voor de ontstane problemen. Het gebied dat schade ondervindt aan de gaswinning breidt zich
steeds verder uit. De problemen
zijn te groot en zo complex dat dit
niet meer door de regio alléén kan
worden opgelost. Ook de nieuwe
uitvoeringsorganisatie van de NAM
- het Centrum voor Veilig Wonen zal niet in staat zijn om dit zelfstandig voldoende vorm te geven. We
zullen samen, met de andere gemeentes, met de provincie en het
Rijk op zoek moeten gaan naar
gefundeerde oplossingen voor de
verschillende knelpunten. Alleen
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door goede regievoering geborgd
op rijksoverheidsniveau kunnen we
hier een oplossing voor vinden.
Dames en heren: de Rijksoverheid
moet over de brug komen! Er moeten snel adequate regelingen getroffen worden die mensen ontzorgen. Die huiseigenaren compenseren voor de waardedaling van
hun bezit en die tegemoet komen
aan bijkomende problemen, veroorzaakt door de bevingen.
En geld kan hierbij niet een beperking zijn. Er is decennia lang op
volstrekt onverantwoorde wijze gas
gewonnen. Daarmee is veel verdiend. Nederland is er rijk van geworden. Onze welvaartsstaat is
erop gebaseerd. Maar ondertussen betaalt Groningen, betalen wij,
als inwoners van Eemsmond, de
rekening. Deze regio moet gecompenseerd worden. En zoals een
bekend streekgenoot van mij dat
wel zegt: 'En rap een beetje!'
Maar we zijn natuurlijk niet alleen
afhankelijk van het Rijk. Ook wij als
gemeenschap kunnen het nodige
doen. Samen kunnen we zorgen
voor een leefbare gemeente. Ik wil
daarom iedereen ook oproepen om
initiatieven, ideeën kenbaar te
maken bij ons. Om elkaar te helpen
en te steunen. Want, Eemsmond,
dat zijn wij allemaal.
Vanuit het gaswinningsakkoord is
ook geld beschikbaar gesteld voor
de economische ontwikkeling. Zodat het bedrijfsleven en daarmee
de werkgelegenheid in onze prachtige regio, mag ik toch wel zeggen,
een extra stimulans kan krijgen.
Vanzelfsprekend hoop ik dat ook de
bedrijven in Eemsmond daarvan
zullen profiteren. Want ondanks de
aardbevingsproblematiek, ben ik
nog steeds trots op Eemsmond,
vind ik dat we in een prachtig gebied leven. Niet alleen qua natuur
en cultuur, maar ook qua economie
is het een gebied volop kansen en
mogelijkheden. Zo liet 2014 maar
weer eens zien dat onze Eemshaven nog steeds groeit en bloeit.
Ruim een maand geleden werd
bekend dat WP Group een nieuwe
locatie in de Eemshaven gaat bouwen. Ook waren we wereldnieuws
toen Google bekend maakte dat zij

bij ons - in de Eemshaven - een
datacenter gaat bouwen. Een investering van maar liefst 600 miljoen euro. Dat betekent volop werkgelegenheid, zowel tijdens de
bouw, als daarna.
Maar er gebeurt meer in de Eemshaven. Zo wordt ook gekeken of het
mogelijk is om een speciale helikopterhaven aan te leggen, zodat
helikopters vanuit de Eemshaven
naar de windparken kunnen vliegen die hier voor de kust worden
gebouwd.
Ja, dames en heren, als het gaat om
bedrijvigheid is er in onze gemeente altijd wat te doen. Dat was in 2014
zo en dat zal in 2015 ook zo zijn.
En daarbij hoeven we niet alleen
naar de internationale bedrijven in
de Eemshaven te kijken. Maar het
zijn juist ook de lokale bedrijven, de
MKB-ers, die de groei en de bloei
van Eemsmond typeren. Om u een
voorbeeld te geven: ons eigen
wsw-bedrijf Ability.
Overal staat in het nieuws dat de
zogenaamde SW bedrijven in Groningen het moeilijk hebben. Zo
moeilijk, dat delen ervan gesloten
dreigen te worden. Maar ons eigen
Ability laat positieve resultaten zien.
Dat is iets waar we, op zijn Gronings natuurlijk, vooral blij mee
zijn, ' 't kon minder' wordt dan gezegd, maar eigenlijk zijn we apetrots.
Dames en heren
Veel dingen die gebeurd zijn in
2014 en die zullen gebeuren in 2015
hebben een politieke achtergrond.
Het zijn nu eenmaal de partijen in de
Raad, in de Provinciale Staten of in
de Tweede Kamer die bij meerderheid bepalen wat er gebeurt. En dat
is maar goed ook. Dat is wat we
democratie noemen.
In 2014 kreeg dit in de gemeentes
zijn hoogtepunt in de gemeenteraadsverkiezingen. Zo ook bij ons.
U, als inwoner, heeft gesproken en
uiteindelijk is daaruit een nieuw
college voortgekomen dat nu de
dagelijkse leiding heeft. Als burgemeester vind ik dat altijd een mooie
periode. Nieuw bloed zorgt voor
nieuwe inzichten, nieuwe energie
en nieuwe plannen. En dat geeft ook
onze gemeente weer een nieuwe
boost. Ik weet zeker dat u daar in
2015 nog het nodige van gaat merken.
Besturen betekent ook besluiten

nemen. Besluiten die gebaseerd
zijn op een goede zorgvuldige afweging van verschillende belangen en passend binnen de wet- en
regelgeving.
Zo moesten we in 2014 besluiten of
we het tijdelijke Energy Village Hotel,
dat tijdelijk dienst deed als asielzoekers opvangcentrum, moesten
open houden of dat, zoals gepland
en afgesproken, de deuren dicht
moesten. Dat was een moeilijke,
zo niet één van de moeilijkste, afwegingen in 2014. Zowel voor de
Raad, de fractievoorzitters, het college als ook voor mij als burgemeester. Aan de ene kant is er een
groep kwetsbare mensen die opvang nodig heeft. Aan de andere
kant hadden we te maken met
wettelijke beperkingen en een harde belofte die door het gemeentebestuur aan de omwonenden is
gedaan. Uiteindelijk hebben we in
samenspraak met het COA deze
knoop doorgehakt.
In 2015 zijn er wederom verkiezingen. Dit keer voor de Provinciale
Staten. Ik roep u allen om te gaan
stemmen. Laat uw stem horen, ook
in de provincie. Op die manier kunt
u aangeven welke kant u vindt dat
het op moet. Immers, uw stem
heeft ook landelijk invloed. De leden van Provinciale Staten kiezen
immers de leden van de Eerste
Kamer. En de besluiten van de landelijke politiek hebben, dat weet u
maar al te goed, vaak grote gevolgen voor de lokale politiek.
Misschien wel het meest treffende
voorbeeld hiervan is de decentralisatie van de jeugdzorg, de WMO en
de participatiewet. Dit waren voorheen rijkstaken die logischerwijs
ook door het rijk gefinancierd werden. Vanaf 1 januari 2015 zijn al
deze taken overgeheveld naar de
gemeentes.
Wij zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering en de financiering ervan.
We hebben daarvoor geld van het
rijk gekregen, maar u begrijpt, dat
is minder geworden dan het Rijk er
zelf aan uitgaf. Dat betekent dat wij
sinds 1 januari een serie ingewikkelde taken erbij hebben gekregen,
die we minstens net zo goed als
voorheen moeten uitvoeren, maar
met minder geld. Wij zijn daarin niet
uniek en hebben dan ook intensief
samengewerkt en dat blijven we
ook doen, met de omliggende gemeentes.
We zullen ongetwijfeld nog wel even
worstelen om alles in goede banen
te leiden, maar ik weet zeker dat we

dat in Eemsmond voor elkaar krijgen. En dat we al op de goede weg
zijn, was onlangs nog uitgebreid in
het nieuws. We hebben ondertussen contracten getekend om ervoor te zorgen dat alle inwoners de
zorg blijven ontvangen die ze nodig
hebben. Daar hebben we heel hard
aan getrokken en ik ben blij dat dat
gelukt is.
Omdat er steeds meer taken bij
komen en de gemeentelijke organisatie behoorlijk onder druk komt
te staan, moeten we onszelf de
vraag stellen: wat zijn nu eigenlijk
de kerntaken die we als gemeente
willen, kunnen en moeten uitvoeren? En welke taken horen daar in
de toekomst wellicht niet (meer)
bij? Hierover zullen we in 2015 een
discussie gaan voeren. Bijzonder
is dat de voorbereiding en aanvoering van deze discussie onder verantwoordelijkheid van de Raad
plaatsvindt. We hebben hiertoe de
eerste stappen gezet, maar we zijn
nog zeker niet aan het einde van
deze discussie.
Een onderdeel van deze kerntakendiscussie zal ongetwijfeld zijn of en
hoe we samenwerken met andere
gemeentes. Zoals u weet wordt er
in Groningen op een aantal niveaus
over herindeling van gemeentes
gesproken. Naar het oordeel van de
provincie zijn de huidige gemeentes niet groot en robuust genoeg om
de complexe taken die op de gemeentes afkomen goed aan te kunnen. En dus moeten er nieuwe,
grotere gemeentes komen. Wij
opteren, als we niet zelfstandig
kunnen dan wel mogen blijven, voor
een samenwerking of samengaan
met de zes omliggende gemeentes: Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Bedum, Winsum en De Marne: de volkslied variant: 'Van Lauwerszee Tot Dollard Tou'.
In 2014 zijn hiertoe de eerste verkennende stappen gezet. Wat bindt
ons en waar zouden we samen
voor willen gaan, als het tot een
herindeling komt.
Voorop staat dat het uiteindelijk uw
gemeenteraad is die besluit of we
definitief voor die nieuwe gemeente moeten gaan of niet. Daar vindt
uiteindelijk de afweging plaats of
een herindeling voor Eemsmond
een meerwaarde heeft in praktische dan wel in financiële zin of
beide. Wat er gaat gebeuren is nu
nog niet duidelijk. Na de provinciale verkiezingen zal er meer duidelijkheid komen.

Dames en heren,
Ik kan deze speech vandaag niet
houden zonder kort stil te staan bij
recente ontwikkelingen rond de
brandweervoorziening in onze regio. Wij hebben onder regie van de
Regionale Brandweer Groningen,
samen met Delfzijl, Appingedam
en Loppersum gewerkt aan een
plan voor een toekomstbestendige
brandweervoorziening in ons gebied. Dit zogeheten Masterplan is
al in 2013 gepresenteerd aan de
gemeenteraad. Wij waren en zijn
ervan overtuigd dat dit de beste
manier was om de brandweerzorg
op een goede en veilige manier te
waarborgen. Het genoemde masterplan voorzag ook in de brandweerzorg in de Eemshaven!

onder zetten. Of het nu gaat om
grote of om kleine dingen: wij zullen
ons ook in 2015 met al ons vermogen blijven inzetten.

Tot onze teleurstelling en verbijstering heeft het Dagelijks Bestuur van
de Veiligheidsregio Groningen ons
in december laten weten dit masterplan niet te willen uitvoeren.
Daarmee verdwijnt dit plan van
tafel. We realiseren ons dat brandweerzorg voor het gemeentebestuur steeds meer op afstand komt
en de verantwoordelijkheid voor
het inrichten van de brandweerzorg
kleiner wordt en ook anders wordt
ingevuld.

Europa Kinderhulp zoekt
gastouders voor de zomervakantie

Deze verantwoordelijkheid ligt bij
de Veiligheidsregio Groningen. Eén
en ander is een direct gevolg van
de, verplichte, regionalisering van
de gemeentelijke brandweer per 1
januari 2014, opgelegd vanuit Den
Haag.
Beste mensen,
Ik kom aan het einde van mijn
terugblik op 2014 en mijn vooruitblik op 2015. We leven in roerige
tijden en staan ook in 2015 voor
grote uitdagingen. Gelukkig leven
we in Eemsmond, een gemeente
met kracht, kansen, flexibiliteit en
uithoudingsvermogen. Ik hoop dat
we met z'n allen gaan pieken het
komende jaar!
Een piekmoment in 2014 dat ik nog
met u wil delen en dat wat mij
betreft laat zien hoe interessant
Eemsmond is, is het bezoek van
koningin Maxima, die het project
PowerPlay in Warffum bezocht. De
koningin was erg enthousiast over
het initiatief van de muziekvereniging Euphonia uit Warffum en de
manier waarop zij leerlingen van
de basisschool muziekles geven.
En dat, dames en heren, laat zien
wat wij als gemeente, als inwoners
van Eemsmond, kunnen realiseren. Dat we er voor elkaar zijn. Dat
we gezamenlijk de schouders er-

Ik heb hier vanavond diverse onderwerpen de revue laten passeren. We hebben in het afgelopen
jaar pieken en dalen met elkaar
meegemaakt. Laten we er met z'n
allen voor zorgen dat we in 2015
zoveel mogelijk gaan pieken.

Ik wil graag met u proosten op 2015.
Op een piekfijn jaar!
Daarna, wil ik graag met u, zoals
we dat traditiegetrouw doen, het
Gronings Volkslied zingen. Dit zal
vanavond onder begeleiding zijn
van het Warffums Mannenkoor, dat
vanavond een paar keer een kort
optreden voor u verzorgt.
Marijke van Beek

De financiële crisis heeft gevolgen. Het levensonderhoud wordt duurder
en er moet bezuinigd worden. Dit heeft ook gevolgen voor het vakantiebudget. Geld kun je maar één keer uitgeven. Ervaar hoe mooi een
vakantie in eigen omgeving kan zijn. Meld je aan bij Europa Kinderhulp
als vakantieouder en bezorg een 'kwetsbaar' kind een onvergetelijke
vakantie en laat het zien dat er ook een ander leven mogelijk is.
Europa Kinderhulp helpt 'kwetsbare' kinderen aan een onvergetelijke
vakantie van ruim twee weken in de
zomer bij vakantiegastouders, zodat zij er eens helemaal uit zijn. Voor
deze kinderen is het niet zomaar
vakantie, maar een periode in hun
leven van liefde, aandacht, rust en
regelmaat. Drie keer daags eten,
heerlijk kunnen spelen en een veilig
plekje om te slapen. Wij zijn daarom
op zoek naar liefdevolle vakantieouders die bereid zijn een kind, ruim
twee weken in de zomervakantie op
te nemen. Het gaat om kinderen
tussen de 5 en 12 jaar oud, die het
thuis niet altijd even gemakkelijk
hebben. Juist deze jongens en meisjes hebben het hard nodig om even
op adem te komen in een andere
omgeving. Ruim twee weken uit de
dagelijkse beslommeringen, ken-

nis maken met een voor hen onbekende wereld. Een periode die zij
zich altijd blijven herinneren.
Blijft u deze zomer thuis en wilt u
iets doen voor een 'kwetsbaar' kind?
Wordt vakantieouder. Ervaar hoe
mooi uw eigen regio is en laat een
kind genieten. Ga eens naar het
VVV kantoor, er is meer te beleven
dan u voor mogelijk houdt.
Neem contact op met: fam. Van
Den Berghe T 0598 - 416369
Ook kunt u terecht op onze website
www.europakinderhulp.nl
Data kinderreizen:
Nederland: 20 juli - 7 augustus
België: 13 juli - 31 juli
Duitsland: 24 juli - 10 augustus/3 21 augustus
Frankrijk: 4 juli - 24 juli/18 juli - 6
augustus
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Winter in Rottem
Zaalvoetbal en bowlen
Op zaterdagavond 7 februari 2015 organiseert v.v. KRC voor alle leden
en donateurs vanaf 16 jaar zaalvoetballen & bowlen in sporthal de
Mencke te Uithuizen.
Stel een team samen, vier veldspelers, een keeper en evt. wissels en geef
je team op vóór 5 februari bij Reinder Blaauwwiekel of Anneke Oosting.
Wanneer je geen (compleet) team kunt samenstellen, meld je je gewoon
aan, dan kijken wij of we het team compleet kunnen maken of dat we je
bij een ander team kunnen indelen. De teams dienen om 18.30 uur
aanwezig te zijn. Leden en donateurs die willen bowlen, hoeven zich niet
op te geven, maar dienen om 19.00 uur aanwezig te zijn.
Deelname voor zowel het voetbal als voor het bowlen is gratis! Jij doet
toch ook mee!

Droge worsten verkoop
In week 7 (9 t/m 14 februari) proberen onze jeugdleden zo veel mogelijk
droge worsten te verkopen om de clubkas te spekken. Wilfred Zuidhof
heeft in november 2014 met deze droge worst de hoogste beoordeling
GOUD* ontvangen.
Er worden u pakketjes met drie droge worsten aangeboden. U kunt door
middel van een lijst invullen hoeveel pakketjes u wilt bestellen. De
opbrengst wordt gebruikt voor de inrichting van het clubgebouw en voor
het organiseren van activiteiten in het seizoen 2015/2016.
De worsten kunnen bij één van onze leden besteld en gelijk betaald
worden of via:
kantensrobbencombinatie@gmail.com
Ze worden dan geleverd in het weekend van 21 februari 2015.
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Winter in Kantens
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Mijn naam is Piet Zwaagman en het (schrik niet) is al 58 jaar geleden
dat ik Kantens ben 'uitgevlogen'. Ik verhuisde in 1947 met mijn ouders
en twee zussen Aaf en Diety naar Kantens. Mijn vader was bij de
Rijkspolitie en we woonden aan de Oosterweg nr.10 (laatste huis). Dat
is inmiddels ongeveer 67 jaar geleden! Neemt u mij niet kwalijk dat ik
niet in details mijn periode in Kantens kan beschrijven.

In 1956 zijn we verhuisd naar Eenrum. Mijn vader werd daar opperwachtmeester der Rijkspolitie. Ik
bezocht in Kantens vanaf 1947 de
'School met den Bijbel' en daarna
de ulo in Middelstum, waar ik na het
behalen van mijn diploma aan het
werk kon bij accountantskantoor
Groeneveld in Middelstum. In die
acht à negen jaar heb ik altijd met
plezier in Kantens gewoond. Ik had
genoeg vriendjes en vriendinnetjes zoals Koos Klugkist, Udo Vink,
pupillen van de voetbalvereniging
KRC, Roelie Mars, Pieke van der
Horn en nog meer. Op mijn leeftijd
vergeet je veel namen, helaas.
Volgens mijn vader moest ik toch
wel een voorbeeld zijn voor de vrienden waar ik mee omging. Dat gelukte niet altijd. In de vrije tijd hield
ik mij bezig met voetballen, spelen
op de boerderij van Bosma(n), paarden naar de wei brengen e.d. Als ze
te snel gingen liet ik mij er gewoon
af vallen!
Verder vonden we het soldaatjespelen leuk, rond de hervormde
kerk. 's Winters actief bezig met
schaatsen op diverse boerengrachten en ijsbaan en niet te vergeten
'scholletje lopen' en dat mislukte
nog wel eens. We renden zelfs over
de losse ijsschollen van het Boterdiep.
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Mijn zus Aaf (overleden in 2001)
was vier jaar ouder dan ik, vriendin
met o.a. Trijn Knol, en werkte als
telefoniste op het postkantoor in
Kantens. Haar chef heette Martinus
Grasdijk. Mijn vier jaar jongere zus
Diety is getrouwd en woont nog
steeds in Eenrum.
Mijn periode bij het accountantskantoor in Middelstum was van
korte duur. We verhuisden naar
Eenrum en met name in de winter
was het een ommelandse reis. Ik
ben toen aan het werk gekomen bij
de Inspectie der Rijksbelastingen
in Groningen.
Op 4 maart 1958 moest ik in militaire dienst en werd radiotelegrafist bij de Luchtmacht. Totaal 24
maanden, waarvan de laatste 12
maanden in een bunker tussen Appingedam en Holwierde. Daarna
kon ik weer naar de oude werkgever. Het werk bij de belastingen
vond ik saai en ik ben vanaf 1

oktober 1960 aan het werk gegaan
bij de gemeente Winsum. Daar heb
ik 14 jaar gewerkt en veel ervaring
opgedaan. De werkzaamheden
waren sociale zaken, uitvoering
jachtwet, vuurwapenwet, personeelszaken, wnd. Gemeenteontvanger en ambtenaar van de burgerlijke stand.
Inmiddels had ik een vriendin in
Eenrum en op 21 december 1961
zijn we getrouwd in Eenrum en
gaan wonen aan de Garnwerderweg in Winsum. Met ingang van 1
mei 1975 ben ik benoemd in de
gemeente Odoorn als waarnemend
directeur Sociale Zaken en vanaf 1
juli 1982 als chef bureau bijstandszaken in Ermelo. De laatste jaren in
verband met een reorganisatie als
hoofd van Dienst Sociale Zaken.
Met ingang van 1 mei 1996 ging ik
met pensioen in verband met 40
dienstjaren.
Sinds mijn pensioen wonen we
nog steeds in een eigen woning
dicht bij de heide in Ermelo. We zijn

Hier zit ik en mijn zusje Diety schuin achter mij.

resp. 76 en 77 jaar en genieten nog een redelijke
tot goede gezondheid. We
hebben vier kinderen,
allen getrouwd, 15 kleinkinderen en één achterkleinkind. Ik heb inmiddels diverse 'functies'
doorlopen in de kerk, ben
al 22 jaar lid van de OostEuropa-Commissie en
ben al ruim 35 keer naar
Roemenië geweest waar
we vier vaste contacten
hebben. Drie kerkelijke
gemeentes waar we vanaf 1996 conferenties houden en een schoolvoedselproject,
waar 50 kinderen gedurende acht
maanden maaltijden ontvangen.
Daarnaast ben ik nog vrijwilliger bij
een bevriend garagebedrijf in Ermelo waar ik me, met nog een
vrijwilliger, bezig houd met auto's
en materialen halen/brengen naar
diverse in Nederland gevestigde
bedrijven. Verder zitten we regelmatig op de e-bike en gaan met de
caravan in mei/juni met vakantie
naar het buitenland.
Ten aanzien van de gezondheid
mogen we niet klagen. We zijn dankbaar dat we nog zo kunnen genieten. Uiteraard komen met de jaren
de diverse klachten, zoals hoge
bloeddruk, pacemaker e.d.
Zo, dat was in een sneltreinvaart
mijn levensloop.
Groeten aan de eventuele
bekenden en niet-bekenden,
Piet Zwaagman

Van Dou en Nou op t Hogelaand
PLOUG (DAIL DRIJ)

André Hazes
t Was zoaterdag 27 september 2014.
Zoas zo voak ien zummer was der
soavends niks veur tillevizie, teminnent nait veur ons. Oet vervelens keek k nog even ien gids en
zaag dat ter om bèrgoanstied n concert van André Hazes was oet 2003
opnomen ien Arena ien Amsterdam.
t Begon om haalf elf en bie gebrek
aan beder mor even kieken. Arena
zaag swaart van mènsken. André
laip achter tenail te bandiezen en
smookte n sigaretje. Zien vraauw
Rachel hil hom ien de goaten of t
aalpmoal goud ging.
Ienainen zette t Metropole Orkest
ien en doar ston e. Haildaal ien
swaarde klaaier, n swaarde houd op
kop en doaronder n swaart snorke
en n sikje. En dou begon e te zingen,
ain noa aander vers: Een beetje
verliefd, Zij gelooft in mij….
k Bin nooit n laifhebber van André
zien smartlappen west, mor t kreeg
mie aal meer te pakken. t Kwam
meschain ook deur de prachtege
meziek van t orkest en n achtergrondkoor van drij mooie doames.
Wanneer heur ie nou n groot orkest
tegenswoordeg?
Noa n poar nummers trok e zien
laange swaarde jas oet. Ien n swaart
vestje leek e wat jenteger, mor houd
ging nait òf. t Volk ien Arena begon
der ook lol ien te kriegen. Ze wipten
van ain bain op aander, aarms gingen lucht ien en ze zongen en klapten. Veul lu haren net as André n
swaart houdje op. k Begon zulf ook
n beetje mit te hummen en vouten en
haanden bewogen op moat hinneweer. Ale bekende nummers: Het is
koud zonder jou, Bloed, Zweet en
Tranen kwamen veurbie. As e even
oetpoesten mos, speulde n gitarist
of n saxofonist van t orkest n solo. t
Zol om haalf twaalf doan wezen, mor
t wer sikkom twaalf uur. Op t lest
kwam e ien n swaart leren jaske en
n duustere zunnebril op, zien leste
nummer zingen. 'De vlieger', doar
kon e nait boeten tou, dij wollen ze
heuren. Lu swaaiden mit heur leutje
lichtjes en bedankten hom.
n Joar noatied stond der n kist op
middenstip van Arena.
André was oet tied komen!
Anje van der Hoek

LAAND EN LANDAARBAID
Nait allinneg Diekstroa, mor ook zien kezoaten mouken n bult waark van
t landschop mit boerenploatsen en t volk dat dounde is mit aal soorten
landaarbaid. Zo hemmen plougschilers der n bult tou doan, om Grunnegers der op te wiezen, hou meroakels schier dat roeme landschop weden
kin mit zien wieze lougkes, schaive riegen bomen en bakstainkerkjes,
onner wizzelnde wolkenluchten, ien zun en wiend. Plougschillers hemmen doar waark van moakt en bekendhaid geven aan dat rieke laand mit
hoezen dij optrokken binnen van echte rooie Grunneger bakstain, mit
loodwitte keziens en standgruine deuren, onner n dak van blaauwe
pannen. Paardie plougschillers mouken doar n feest van kleur van, ien
t aanbegun nog hail verzichteg, mor stoaregaan mit meer tegenstellens
ien volle, felle kleuren. Bie haars-en winterdaag kin dat laand aibels stil,
leeg en ainzoam weden, bie zummerdaag vol leven en drokte. Elk
verwaarkte dij iendrukken van t landschop op zien aigen menaaier en zo
werren landschopsschillerijen t vernoamste dat plougschillers moakt
hemmen.
TECHNIEK
Nait aal leden van Ploug wazzen schiller. Zat ook n fotogroaf maank, n
litogroaf, n beeldhaauwer, n schriever,n drukker en meer as ain architekt.
Job Hansen was architekt en lid van Ploug en baauwde aan Oosterstroat
ien Waarvum t hoes van plouglid Ekke Klaaimoa, dat ter nog krekt zo staait.
Wer nait allinneg mit eulivaarf op linnen waarkt. Der binnen n bult taikens
bewoard bleven en benoam Riekele Prins is bekend om zien etsen. Anern
wazzen aan loop mit holtsneden, of waarkten mit woddervaarf op
pampier. Hinnerk Niekloas Werkman is benoam vernuimd wegens zien
druksels, ien allerhaand technieken. Paardie plougleden mouken ook
roambiljetten, teneeldekors of pobbekaastpoppen en ontwaarpen veur
kunstnieverhaid of illustreerden bouken.
TWINNEGER JOAREN
Tied van 1921 tot 1928 het veur Ploug aibels belangriek west. Jan Wiegers
haar wegens zien gezondhaid n joar ien Zwitserlaand touhollen en dou hai
ien 1922 weeromwas ien Grunnen, kon hai zain loaten, wat hai ien tied
aanleerd haar. Doar ien Davos haar hai Ernst Ludwig Kirchner kennen
leerd,dij schillerde verzichteg eksprezzionisties, mit grode kontrasten
ien kleur, benoam sangen,
gruin en oraanje. Der wer
gain schaar of lichtvaal aangeven, mit as gevolg n vrij
slicht rezeltoat. Hai ruierde iemenwas en beziene
deur zien vaarf. Dij menaier van doun haar Wiegers hom aigen moakt en
paardie van zien Grunneger kezoaten gingen doar
ook mit aan loop, benoam
Altink, Martens en Jordens, elk op zien aigen menaaier. Dat brocht drokte
en leven ien Ploug. Doar wer van ales oetpebaaierd.
Boetendes wazzen kunstenoars bekend mit wat ien dij tied ien Frankriek
en Duutslaaand gebeurde, inkelden raaisen doar hìn en bekeken tentoonstellens en kwammen mit nije ideën weer thoes. Loader begunden ook
Werkman en Diekstroa eksprezzionisties te waarken.
Wiegers nam ook geestdrift veur groafieze technieken mit oet Zwitserlaand: etsen,dreuge naal en holtsneden.Op ainmoal was der zoveul
meugelk, elk wol mit ales tougelieks aan loop.
Doch was t ien t minst nait zo, dat aal Plougleden aigenste kaant op wollen.
Van begun of aan was ter groot onnerschaaid tussen ain en aner en dat
aigenzinnege wer ook n kenmaark van Ploug. Elk was vrij en wer ook vrij
loaten om zien aigen weg te zuiken. t Waark van plougleden oet dizze
joaren heurt maank t beste dat destieds ien ons laand moakt wer.
Loater meer
ALdert B. Ritzema

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

Snij
Lutje ding
speult
veur eerste moal
in snij
widde spul
is veur heur nij.
Veurzichteg
pakt ze
n haandvol wit
en pruift
en vuilt
wat mooi is dit.
Ik zit veur t glaas
en zai
t verwondern
van n kind
dat widde wereld
zo biezunder vindt.
Veur t kind
binnen ale dingen
in wereld nij
och bleef
n bult
mor onder snij.
Annie Mekel
Oet: Toal en Taiken

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.
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Klok
Met de sleutel in mijn hand doe ik het hek voor aan de weg open, loop door
het natte gras naar de achterkant van het gebouw en steek de sleutel in
het sleutelgat van de daar aanwezige deur. Oh, nog een keer omdraaien.
Zeker een nachtslot. De deur gaat open. Er bevindt zich een lichtknopje.
De lange steile trap is nu goed zichtbaar. Ik klauter 21 treden omhoog. Ik
moet me steeds vasthouden aan de treden die hoger liggen anders val ik.
Boven zit weer een lichtknopje. Een enorme ruimte met vlakbij een soort
houten vertrek. Via een loopbalk kom ik bij de deur. Met een houten
draaischijfje gaat de deur open.
Erachter zit ook een lichtknop. Een
regelmatige harde tik is te horen.
Voor mij staat op een gietijzeren
stellage een machtige, oude mechanische klok. Mij is uitgelegd
wat ik moet doen. Ik pak de reusachtige sleutel, die op de stellage
ligt, schuif hem om de uitstekende
stang van het slagwerk en begin te
draaien. Heel mijn lichaam moet
mee helpen, want het is geen lichte
arbeid. Ik voel me een soort orgeldraaier, muziek ontbreekt. Wel klinkt
een ratelend geluid. Na een keer of dertig gedraaid te hebben, stuit hij en
sluit ik de sleutel aan op de stang van het uurwerk en moet ik nogmaals
ongeveer dertig keer draaien. Een stalen draad windt zich op om een
spoel. Enorme gewichten, die ik zag hangen toen ik het gebouw binnentrad
komen hiermee omhoog om vervolgens weer een week de tijd te hebben
om naar beneden te zakken. Na een dag of acht liggen ze op de grond en
staat de klok stil.
Nu ik hier zo alleen ben ga ik op onderzoek uit. Bij het betreden van de
achterzijde van de kerk had ik op de muren allerlei namen en jaartallen
gezien. Graffiti zeggen we nu. Ook hierboven staan namen. De oudste die
ik ontdek is van J. v. d. Ploeg, 7 mei 1883. Zou hij (in die tijd was het vast
geen zij), bijna 135 jaar geleden het uurwerk opgewonden hebben? Dat
moet dan een ouder exemplaar geweest zijn dan deze klok.
Concordia.Gebr.VanBergen.Midwolda.1925 staat erop. Klokkengieters,
die ook uurwerken maakten. In het spraakgebruik noemen we allebei
klokken. De fabriek bestaat niet meer. Nazaten schijnen in Amerika het
ambacht nog steeds uit te oefenen.
Aan de achterkant van het vertrek hangt een document. Hierop een
verzoek. De klokken met een 'M' gemerkt, worden 'van grote beteekenis'
geacht en de militaire machthebbers worden verzocht deze te sparen. De
tekst staat er in vier talen: Nederlands, Duits, Frans en Engels. Onderte-
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kend 20 april 1940. In allerijl, ruim een maand na de Duitse inval, had de
Inspecteur van de Kunstbescherming, een zekere Kalf, het laten ophangen, wetende dat het brons gebruikt zou kunnen worden als grondstof voor
kanonnen. De klok is toch uit de toren gehaald. Door wie is onduidelijk.
Volgens het ene verhaal door de Duitsers, maar miraculeus aan de
smeltoven ontsnapt. Volgens een ander verhaal door dorpelingen, die de
klok stiekem begroeven. In ieder geval werd hij na de oorlog weer
opgehangen.
De luidklok hangt een verdieping hoger. Naast het ingelijste document
staat een ladder. Na 17 treden wurm
ik me door een opening. De wind
giert door de galmgaten. Ongeveer
10 meter boven de grond. Daar
hangt hij dan. Een klok uit 1439,
bijna 600 jaar oud! Gemaakt door
een anonieme gieter. Rondom bovenaan staan letters. Het is nauwelijks te lezen. Via internet kom ik
erachter. 'Anno x Domini x Millesimo x CCCCXXXIX x Honore x Sancti
x Georgii', oftewel: het jaar 1439,
gewijd aan de Heilige Georgius.
Beter bekend als Sint-Joris, die
volgens de legende in de vierde
eeuw na Christus de draak (het
kwaad) doodde. Bijna 1000 jaar na
die gebeurtenis werd onze kerk aan
hem gewijd.
In later tijden zijn er lelijke tekens op geschilderd. Het gewicht 252 kg, een
registratienummer en een grote 'M'. Wat de 'M' betekent weet ik inmiddels.
Ik wacht een klokslag af. Een maar, van het half uur. Om twaalf uur moet
ik hier niet wezen. Oorverdovend.
Ik klauter weer langzaam naar beneden, doof de lichten en draai de deur
weer op het nachtslot.
Deze weken heb ik de verantwoordelijke taak om het dorp van de juiste
tijd te voorzien. De hoofdverantwoordelijke had vakantie en ik de tijd.
Zodoende.
Alleen de noordelijke helft van het dorp ziet de juiste tijd. De wijzerplaat
in het zuiden is losgekoppeld, omdat een weerbarstig asje zorgt dat het
hele uurwerk steeds tot stilstand komt. Alle anderen: oost, zuid en west,
kunnen de klok horen luiden en de uren meetellen.
's Nachts, als ik in bed lig, hoor ik hem slaan. Ja, hoor hij doet het nog.
Ik denk aan een ruim 100 jaar oude leuze: 'Gansch het raderwerk staat
stil, als uw (mijn, EdK) machtige arm het wil….'
Inderdaad. Machtig.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
www.tlougnijs.nl

Themadienst
over liefde
Zondagmorgen 1 februari zal er in
de Antoniuskerk te Kantens een
bijzondere dienst worden gehouden met als thema 'liefde', n.a.v.
een aantal personen uit het Bijbelboek Genesis: Jacob, Lea en Rachel. De dienst wordt extra luister
bijgezet door de medewerking van
Femke Prins, dwarsfluit, Mare
Prins, viool en Ymar Prins, fagot.
De dienst begint om 10.00 uur en na
afloop wordt er koffie en thee geschonken in gebouw Salem.
Iedereen is van harte welkom!
_________________________________________

Taizé-viering
Graag willen wij onze jaarlijkse
Taizé-viering onder uw aandacht
brengen.
Het thema dit jaar: 'Vanuit inkeer...
naar verzoening en vrede'.
De wereld om ons heen lijkt in een
hoog tempo te verharden. Medemensen worden vermoord om een
afwijkende mening. Kerken, moskeeën en scholen worden in brand
gestoken. Het gebeurt zelfs in ons
tolerante Nederland! Laten we samen bidden en samen zingen. In
stiltes proberen God te ontmoeten
en Hem een centrale plaats te geven in ons leven.
De bedoeling van een Taizé-viering
is om tot jezelf te komen. Tot God te
komen. Wat Taizé zo bijzonder
maakt is de soberheid, de rust en de
stilte. Iets dat door velen tegenwoordig zo gemist wordt in ons
drukke, jachtige leven. De gezongen gebeden zijn kenmerkend voor
Taizé. Mooie meditatieve liederen
met een korte, eenvoudige tekst,
die herhalend gezongen worden.
Daardoor blijven ze vaak hangen in
je hoofd en worden ze gegrift in je
ziel. Een paar korte lezingen uit de
bijbel en een gebed is alles wat
gesproken wordt. Daarnaast wordt
er gelegenheid gegeven een kaarsje aan te steken tijdens de viering.
Iedereen, jong en oud, is van harte
welkom.
Datum: zondag 1 februari 2015
Aanvang: 19.00 uur
Plaats: Hippolytuskerk
te Middelstum
Graag tot ziens!
Namens de voorbereidingsgroep,
Lies Holtman-Steendam.

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 1 februari
09.30 uur ds. P.A. Slager
16.00 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn
Zondag 8 februari
09.30 uur ds. L.J. Joosse, Groningen
14.30 uur ds. P.A. Slager, aangepaste dienst
Zondag 15 februari
09.30 uur ds. P.A. Slager
14.30 uur ds. G. Pruijssen, Loppersum
Zondag 22 februari
09.30 uur ds. C.T. Basoski, Groningen
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 1 maart
09.30 uur ds. H.W. van Egmond,
Ten Boer
14.30 uur ds. G. Timmermans,
Groningen
_______________________________
CHR. GEREF. KERK KANTENS
Zondag 1 februari
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. M. Bergsma
opendeurdienst
Zondag 8 februari
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 15 februari
09.30 uur ds. R. Jansen
14.30 uur ds. M. Bergsma
Zondag 22 februari
09.30 uur br. Koenderink
leesdienst
14.30 uur br. v.d. Heide
leesdienst
_______________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 1 februari
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
Themadienst 'Liefde' m.m.v. instrumentaal ensemble
koffie en thee in Salem
Zondag 8 februari
11.00 uur ds. G.A. Segger, Uithuizen
Zondag 15 februari
10.00 uur prof. dr. L.J. van den
Brom, Haren
Zondag 22 februari
10.00 uur ds. J.W. Bassie, Groningen
_______________________________
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 8 februari
19.00 uur ds. H. Poot
Zondag 22 februari
19.00 uur ds. J. den Admirant
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Weekenddiensten

GEOPEND:
Vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur
(ook voor afhalen)
Zaterdag van 17.00 tot 20.00 uur
of op afspraak v.a. 6 personen
Diverse Menu's
Soep v/d Dag .................  2,50
Zalmschotel ...................  7,50
Karbonade .....................  6,50
Schnitzel ........................  7,50
Shoarmaschotel ............  6,50
Visfilet ............................  5,50
Kippenwings .................  5,50
Macaroni .......................  5,50
Bami ..............................  5,50
Gevulde Tortilla's ...........  5,50
(met gehakt/groente +salade)
Poffert ............................  5,50
Toetje Leutje Lanteern ...  3,75
(Poffert met ijs, vruchten en slagroom) ..

Kleine sorbet ..................  1,75
Grote sorbet ...................  2,75
Schotels worden geserveerd met
Gebakken aardappelen of frites
en salade of groente van de dag
Vlees geserveerd met
gebakken ui/champignons/
paprika - extra ................  0,75
Menu's (ook voor de afhaal)
Buffetten (warm/koud)
evt. met BBQ v.a. .  12.50 p.p.
Lunch v.a ............  7,50 p.p.
Diner 4 gan. v.a ..  17,50 p.p.

WEEKEND MENU'S

6 & 7 februari
Bamischotel &saté
13 & 14 februari
Bruine Bonensoep + stokbrood
20 & 21 februari
Stamppot van het Huis
27 & 28 februari
Mexicaanse Kapucijnerschotel
Ook uw adres voor Frites (Max)
en snacks v.a.  1,25
U kunt bij ons ook terecht op
afspraak.
Ook voor uw Catering het adres!
Tot ziens bij Jeanet & Rita

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.
31 januari en 1 februari
Tandartspraktijk Conradie
Bedum - T 050 3012337
7 en 8 februari
Tandartspraktijk Ezinge
Ezinge - T 0594 622121
14 en 15 februari
Tandartspraktijk Fledderus & Commies
Winsum - T 0595 441545
20, 21 en 22 februari
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 431716
23 en 24 februari
Tandartspraktijk Bruining-Gelderblom
Winsum - T 0595 441740
25 en 26 februari
Tandartspraktijk Fledderus & Commies
Winsum - T 0595 441545
________________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T 050 - 3014260
________________________________________
PSYCHOTHERAPIE EN
LICHAAMSWERK
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Middelstum.
M 06 51255926
W binnenwerk-psychotherapie.nl
________________________________________
MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum - T 0595 437555
________________________________________
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
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Agenda

t Schienvat
19.30 - 21.00 uur
handwerkclub

Rottum

Donderdag 19 februari
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda Onnes)

Kerk Rottum
Tot 21 maart
10.00 17.00 uur
foto expositie Bo Scheeringa
gratis entree
________________________________________________________

Stitswerd
Zaterdag 14 februari
Dorpshuis
20.00 uur
CinéStiel Franse Film
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
________________________________________________________

Kantens
KANSTER JEUGDHONK
openingstijden
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur
________________________________________________________
Zondag 1 februari
Antoniuskerk Kantens
10.00 uur
themadienst over liefde
Hippolytuskerk te Middelstum
19.00 uur
Taizé viering
Dinsdag 3 februari
t Schienvat
11.00 - 12.00 uur
Consultatiebureau, inloop voor de
jeugd van 0 tot 18 jaar en gezin
Woensdag 4 februari
Vita Nova Middelstum
20.00 uur
Vrouwen van Nu
boer zoekt vrouw
Donderdag 5 februari
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda Onnes)
Zaterdag 7 februari
sporthal de Mencke, Uithuizen
v.a.18.30 uur
KRC zaalvoetbal en bowlen
Woensdag 11 februari
t Schienvat
10.00 - 12.30 uur
bijspijkercursus bridge

Zaterdag 21 februari
t Schienvat
v.a. 12.30 uur
schildercursus (o.l.v. Gerda Onnes)
voor meer info zie elders in de krant
Woensdag 25 februari
t Schienvat
19.30 - 21.00 uur
handwerkclub
t Schienvat
v.a. 19.30 uur
bridgeclub
Vrijdag 27 februari
t Schienvat
Benefiet Muziekavond voor Alpe
d'HuZes
Vaste activiteiten t Schienvat
Dinsdag
09.30 - 12.00 uur
schildercursus
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
13.30 - 16.00 uur
schildercursus
19.30 - 22.00 uur
schildercursus
18.30 - 19.30 uur
training KRC
20.00 - 21.30 uur
tai chi
20.00 - 21.30 uur
volleybal
Woensdag
13.30 - 16.00 uur
bridgecursus
18.45 - 19.15 uur
gymnastiek 55+ op muziek
19.30 - 20.30 uur
bodyshape
Donderdag
v.a. 18.00 uur
training KRC jeugd/dames
19.30 - 22.00 uur
Toneelclub Toke
20.00 - 23.00 uur
damclub
Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern en de stamtafel geopend
20.00 - 23.00 uur
biljartclub

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

Nieuws van
t Schienvat
BEWEGEN IS GEZOND
Kom vrijblijvend eerst even kijken.
Iedere woensdagavond van 18.45 19.15 uur bewegen voor 55+, zowel met als zonder hulpmiddel
(stoel), gymmen op muziek
o.l.v. Gerda Onnes in t Schienvat,
kosten  2,00.
Wist u dat er iedere derde zaterdag
van de maand een schilderworkshop wordt gegeven in t Schienvat,
zowel voor beginners als gevorderden. De eerstvolgende keer is
op 21 februari a.s. Om 12.30 uur
beginnen we met een eenvoudige
lunch, daarna, onder het genot van
koffie/thee/borrel en een hapje,
gaan we aan de slag.
Leuk om cadeau te geven of gezellig met vrienden of familie er een
leuke dag van maken. Kosten incl.
materialen  27,50.

Foto's Bo Scheeringa in kerk Rottum

DIEVERDOATIEMARKT!
Tijdens het stemmen voor de Provinciale Staten en waterschappen
op 18 maart a.s., is er weer een
Dieverdoatsiemarkt in t Schienvat
van 14.00 - 18.00 uur.
Geef u tijdig op want vol=vol.
M 06 20839053.

Van 20 december tot 21 maart exposeert Bo Scheeringa haar prachtige foto's in het kerkje van Rottum. Ze is
een enthousiast landschapsfotograaf. Het weidse, stille Groninger landschap is voor haar een bron van
inspiratie. De foto's tonen de bijzondere schoonheid van leegte en rust van het wad en de polder. Soms in zwart
wit, soms in strakke kleuren. Wanneer ze haar modellen in dit decor plaatst, gaat ze een stap verder en gaat
ze op zoek naar reflecties van haar eigen innerlijke wereld. Bo studeerde aan de Fotoacademie te Groningen.
Naast fotograaf van het landschap is zij vooral gespecialiseerd in portret- en documentaire fotografie. Bo werkt
in opdracht van zowel bedrijven als particulieren.
Meer van haar werk kunt u vinden op www.boscheeringa.nl - info@boscheeringa.nl

Rita Pool

De kerk is dagelijks open van 10.00 - 17.00 uur en de toegang is gratis.
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Foto van de maand
Het was heel even winter. Door de vorst en de aanhoudende mist was het vrijdag 23 januari overal wit van de
rijp. Toen zaterdag de gordijnen open gingen was het plaatje van een winters landschap compleet.
Na de middag zette het voorjaar alweer in. Maandagmorgen was gelijk met het weekend de sneeuw weer
vertrokken. Wie weet wat februari nog voor ons in petto heeft. Ik verlang nu alweer naar tulpen in de tuin en
lammetjes in de wei. Ik verlang naar het voorjaar en het verse groen. Daarom tot ziens in mei.
Fred Reiffers

Uitslag van de grote verloting
v.v. KRC op 20 december 2014:
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:
6e prijs:
7e prijs:
8e prijs:

..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............

150,00 ....... op lotnummer 1049
75,00 ....... op lotnummer 1772
50,00 ....... op lotnummer 1465
25,00 ....... op lotnummer 1649
25,00 ....... op lotnummer 1023
25,00 ....... op lotnummer 1907
25,00 ....... op lotnummer 1875
25,00 ....... op lotnummer 1636

Gewonnen prijzen kunnen tot een half jaar na trekkingsdatum
afgehaald worden bij de penningmeester, Gert Homan, Middelstumerweg 42b in Kantens.

Afgelopen periode hebben we de
volgende giften mogen ontvangen:
Laway Arts ....................... 20,Nut v/h Algemeen ............... 15,Toneelvereniging Advendo ... 25,G. Onnes ............................. 5,Voetbalvereniging KRC ....... 50,Vrouwenvereniging Monica . 10,Damclub Kantens ............... 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 voor uw bijdrage!
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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
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Drukkerij Sikkema - Warffum
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Oud papier
zaterdag 14 februari
vanaf 9.00 uur

T 06 - 24745610

