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Kerstviering op OBS Klinkenborg
Op donderdag 18 december hebben we op OBS Klinkenborg samen kerst gevierd. Door een mooi initiatief van
onze activiteitenraad was er dit jaar een kerstroute uitgezet. Dit betekent dat de kinderen in verschillende
groepjes met verschillende leeftijden onder begeleiding van een ouder of leerkracht een route door het dorp
hebben gelopen. Zij bezochten een aantal adressen, waar allerlei versnaperingen klaar stonden.
na liepen de kinderen door naar
Tamara Carels, waar zij een worstenbroodje kregen. Bij Marcella
Gerretsen kregen ze een kleine pizza en op school konden ze lekker
uitbuiken bij een kerstfilm.

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

Bij Katja de Jonge zijn er lekkere
pannenkoeken gegeten. Na het pannenkoekenbezoek zijn de kinderen
doorgelopen naar Jose de Jong en
hebben daar kipnuggets verorberd.
Daarna hebben ze een bezoekje

aan het jeugdhonk gebracht, waar
warme chocolademelk klaar stond
(of een glaasje ranja). Bij Marjolein
Blauwiekel stonden lekkere fruitspiesjes, die gedoopt konden worden in een chocoladefontein. Daar-

Na de kerstroute heeft koster Bos
de klokken geluid en gingen alle
kinderen onder begeleiding van de
leerkrachten naar de kerk, waar
hun ouders klaar zaten voor het
optreden. Hier zong iedere klas een
aantal liedjes onder begeleiding van
Chris van de Werfhorst op de piano.
Dit optreden vond plaats in de Antoniuskerk in het mooie Kantens.
Koster Bos heeft gezorgd dat wij
gebruik konden maken van de kerk.
De groepen 1 en 2 zongen 'Koetjes
in 't stalletje', 'Als de kaarsjes gaan
branden' en 'Klink klokje'.
De groepen 3 en 4 zongen de Nederlandse versie van Jingle Bells (In
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opa's oude schuur, daar staat een
arreslee) en 'Twinkel, twinkel, kleine ster'.
De groepen 5 en 6 zongen 'We wish
you a merry Christmas' en 'Midden
in de winternacht'.
De groepen 7 en 8 zongen tot slot
'Imagine' (John Lennon) en 'Mary
had a baby'. Tussendoor was er een
aantal dappere voordragers, zij lazen een kort verhaal voor. Jordy
Eisinga, Isa Pol, Lars Pool, Marwin
Pol en Josine Koopmans hadden de
volgende kerstboodschap:
Stel je voor, beeld je in: een wereld
zonder oorlog, waar mensen niet
vechten, waar kinderen altijd naar
school kunnen.
Stel je voor, beeld je in: een wereld
waar voor iedereen genoeg te eten
is, waar alle kinderen kunnen
groeien en spelen.
Stel je voor, beeld je in: een wereld
waarin niemand bang hoeft te zijn
en waar iedereen lief is voor andere
mensen.
Je mag me een dromer vinden,
maar hopelijk ben ik niet alleen.
Misschien wil je met me mee dromen? Hoe is dan de wereld om ons
heen?
De wereld is mooier met jou!
Namens het hele team van OBS
Klinkenborg: we wensen u allen
een prachtig kerstfeest en een gezond, gelukkig en liefdevol 2016!
Karin Gies en Fred Reiffers

2

Beste lezers,
Al weer een jaar voorbij. Een jaar waarin een hoop gebeurde in de wereld,
zoals de aanslagen in Parijs, de oorlog in Syrië en de daaruit voortvloeiende vluchtelingenstromen.

1. We chatte ff met...
Kaï Hamming.
2. Wat is je favoriete muziek?
EZG, een rapgroep uit Utrecht.
3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden?
Voetbal, omdat dat mijn lievelingssport is.
4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds) tegenkomen?
Op het voetbalveld.
5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
In Eibergen op 'Het Eibernest' in
Gelderland.
6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je 's nachts wakker maken?
Prutje, heeft mijn moeder zelf bedacht. Dat is rijst met hamburgerstukjes in zoetzure saus.

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
er uit?
Ik wil graag bij FC Groningen voetballen en als dat niet lukt wil ik heel
oud worden.

7. Op welke site ben je vaak te
vinden?
Agar.io.

9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Speelweek en voetballen bij VV
K.R.C.
10. Wat zou jij in het dorp waar je
woont willen veranderen en waarom?
Meer winkels, want anders moet je
telkens naar Middelstum toe.
11. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Jefta Vermaning.

Ook in onze dorpen gebeurde natuurlijk veel en daarover hebben
we samen met u het afgelopen jaar
weer verslag gedaan. Zo begonnen
we in Stitswerd met een toneelvoorstelling over de aardbevingen,
brachten ook Advendo en de Kloosterspeulers prachtige toneelstukken op de planken.Vierden we het
35-jarig bestaan van onze krant,
werden er exposities geopend en
werd redactielid Hilma Oudman
beëdigd als statenlid.
Team Sunrise liet elke maand van
zich horen en zette een superprestatie neer op de Alpe, er was in de
zomer in Kantens een TOP speelweek en tot slot kreeg Rottum in het
najaar een echte 3-D film over het
oude klooster dat er ooit gestaan
heeft. Als laatste mochten we een
greep doen uit de geschreven kerstwensen van de kerstballenactie
van het Project Oekraïne. Deze
wensen vindt u door de hele krant
dit keer.

Namens de hele redactie wens ik u
hele fijne feestdagen en een perfect
nieuw jaar!

U ziet, er gebeurde weer een hoop
in onze dorpen waar we met z'n
allen toch best een beetje trots en
blij van werden, ondanks alle wereldse perikelen.

Gelok

Ook in 2016 hopen we als redactie,
samen met u, weer een prachtige
krant te maken met leuke, vrolijke,
bijzondere, interessante en grappige artikelen.

Wimjan Rietdijk,
Eindredacteur

Woar komt dat heer,
dat vrumde in mien bloud,
woar haar ik meer
dij onrust in 't gemoud?
Bistoe de schuld,
doe lutje laive wicht?
Bin 'k zo vervuld
van die en dien gezicht?
Dij eerste smok
op dien verlaifde mond….

De Voedselbank Het Hogeland

Is aal gelok
den zunder dege grond?

Als dorpsgenoten zouden we ook een maandelijkse inzameling kunnen
opstarten. Regelmaat is belangrijk voor de Voedselbank. De Voedselbank is
in Winsum gehuisvest, veel ruimte. Wanneer je een bijdrage wilt brengen bij
de Voedselbank kan dat op woensdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Ook zou het bij ons ingeleverd kunnen worden: Usquerderweg 11 te Kantens.
Onze plaatselijke kerkelijke gemeentes hebben een inzameling in het kerkgebouw. De vraag van de Voedselbank is deze maand:
Schoonmaakmiddelen
Afwasmiddelen
Wasmiddel
Altijd kan:
Blik-/potgroenten
Houdbare zuivelproducten.

Simon van Wattum
Oet: Twijstried

Greet Doornbos
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Kaartverkoop Advendo
start op maandag 4 januari

De kaartverkoop voor het nieuwe avondvullend blijspel van Advendo
gaat van start op maandag 4 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
'Rimboektoe… durf jij er naar toe?'
geschreven door Frouwke Doornbos en muzikaal bewerkt door Willem Jan Knot. Dit avondvullend blijspel speelt zich af op Rimboektoe:
het bekende eiland in de Kapitein
Morgan verhalen. Rimboektoe is
de plek waar een paar hele bijzondere types na een heftige schipbreuk aanspoelen: een dom schoonmaakduo, een stoere avonturier,
een rijke stinkerd met zijn veel te
jonge bruid en een zeurende schooljuffrouw. Maar is Rimboektoe wel
de plek waar je aan wilt spoelen? Er
gebeuren vreemde dingen op het
eiland en niets is wat het lijkt. Er
worden dingen gezien die er helemaal niet zijn, of stiekem toch
wel…? Rimboektoe is een plek
met hele opmerkelijke bewoners,
bijzondere ontmoetingen en geheimen waar je stil van wordt: Rimboektoe… durf jij er naar toe?
Voor iedereen die het aandurft om
naar Rimboektoe te komen en heerlijk vermaakt wil worden door de
enthousiaste spelersgroep van
Advendo, hebben we één advies:
bestel op tijd uw kaarten! Bestellen
kan vanaf maandag 4 januari via
www.advendokantens.nl. We hebben maar een beperkt aantal kaarten per voorstelling. Wees er dus
snel bij om teleurstelling te voorkomen!
Ook voor gezinnen met kinderen en
de jongere jeugd is deze voorstel-

ling erg geschikt. De voorstelling
op zaterdagmiddag is dan ook een
aanrader voor gezinnen met kinderen of grootouders met kleinkinderen. Tijdens deze matineevoorstelling worden de kinderen getrakteerd op drinken met wat lekkers.
Advendo speelt het stuk 'Rimboektoe… durf jij er naar toe?' maar
liefst drie maal.
Vrijdagavond 29 januari
aanvang 19.30 uur
(geen muziek na afloop)
zaal open om 18.30 uur

Toneel in Rottum
De 'Kloosterspeulers' Rottum en 'Rederijkerskamer Vondel' Uithuizen
hebben elkaar gevonden in het toneelspelen en zijn samen begonnen met
het instuderen van het toneelstuk 'Mijn man is verslaafd' van Peter de
Man.
voor je heeft, dan blijkt dat hij een
nieuwe hobby heeft en maar voor
een ding leeft... COMPUTEREN!!!

Zaterdagmiddag 30 januari
aanvang 13.30 uur
(kinderen ontvangen een traktatie)
zaal open om 12.30 uur
kinderen zijn van harte welkom,
maar wel onder begeleiding van
een volwassene
Zaterdagavond 30 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 informatie kunt u hier terecht. Hopelijk tot
ziens bij één van onze voorstellingen!
Toneelvereniging Advendo

De spelers zijn druk bezig met de
repetities en geven 19 februari een
uitvoering in het dorpshuis te Rottum en 20 februari in De Kandelaar
te Uithuizen.
Het is een kort toneelspel in drie
bedrijven: Je man is gepensioneerd
en je denkt dat hij eindelijk alle tijd

Met vriendelijke groet,
Mark Eisinga

Reminder
De boekcommissie wenst u allen een goed en creatief 2016!
2016, het jaar waarin we het boek over Kantens en zijn inwoners uit gaan
brengen. Ook deze uitgave belooft weer heel bijzonder te worden.
Velen van u hebben de moeite al genomen om een stukje in te leveren voor
het boek over Kantens en zijn inwoners. Voor degenen die dit nog niet is
gelukt, begint de tijd zo langzamerhand te dringen! Het is inmiddels 2016,
een nieuw jaar met nieuwe kansen! Wij hopen dat u de maand januari dan
ook gebruikt om een stukje aan te leveren.
U kunt uw stukje aanleveren via: boekcommissie@kantens.nl
Er zijn al vele prachtige verhalen binnen en ook de fotografen hebben al
geweldig werk geleverd. Kortom we zijn al een eind op weg, maar we
hebben u nodig om het boek compleet te maken!
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Als Statenlid actief in de politiek zijn, betekent niet alleen vergaderen
in de grote zaal van het Provinciehuis. Het betekent ook de provincie
beter leren kennen. En als fractie is het de gewoonte om twee keer per
jaar een gemeente in Groningen te bezoeken.

Maandag 16 november gingen we
op werkbezoek in de gemeente Loppersum. We gingen eerst naar het
dorp 't Zandt. 't Zandt is een dorp met
circa 800 inwoners en een beperkt
aantal voorzieningen zoals een
dorpshuis, een school en een kerk.
In het dorpshuis vertelt de voorzitter van Dorpsbelangen enthousiast
over het programma ''t Zandt op de
kaart'. In het dorpshuis is een proathoes als de huiskamer van 't Zandt
opgericht, met onder andere gezellige koffieochtenden en elke vijf
weken een gezamenlijke maaltijd.
En er zijn nog veel meer plannen! In
het dorp zelf is er ook veel veranderd. We mogen het met eigen ogen
zien. We lopen samen door het dorp
en we zien dat er huizen zijn ge-

sloopt en huizen zijn opgeknapt. We
bewonderen de muziektempel die
door zelfwerkzaamheid is gebouwd,
net als de educatieve ontdekkingstuin in wording. Daarentegen zien
we ook het eerste huis dat door de
NAM is ontruimd. Het karakteristieke historische pand staat al een
jaar leeg, zonder dat er een oplossing voorhanden lijkt.
In Loppersum hebben we op het
gemeentehuis een gesprek met
burgemeester en wethouders. Hierbij praten we verder over 't Zandt,
één van de zeventien dorpen die de
gemeente Loppersum rijk is. Ook
andere onderwerpen zoals woningbouw komen voorbij.
We gaan vervolgens naar Stedum
voor een rondleiding in een energieneutraal huis. Door oplossingen
zoals zonnecollectoren, zonneboiler, pelletkachel kan zelfs een gewoon huis energieneutraal worden.
Wat is het toch interessant om de
provincie Groningen op deze wijze
beter te leren kennen en met allerlei
inwoners te spreken!
Hilma Oudman-Dam
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Mijn naam is Janny van Wieren-Miske. Ik ben geboren in het jaar 1942
in Kantens, aan de Kerkhofsweg 11, naast gebouw Salem. Mijn grootouders woonden toen in het witte huis aan de Kerkhofsweg 15. Ik heb
daar tot mijn 14e gewoond, daarna verhuisden we als gezin naar Kerkpad
nr. 4, de toenmalige kosterswoning van de Gereformeerde kerk.
Tijdens mijn lagere schooltijd was
ik lange tijd vriendin met Jannie en
Lummie Drent. Een prachtige jeugd
heb ik in Kantens gehad. Na de
lagere school moest ik van mijn
ouders naar de landbouwhuishoudschool in Middelstum, mijn hartsvriendin was toen Hennie van der
Horn. Met veel genoegen denk ik
aan die tijd terug. Ik was altijd druk
met het verenigingsleven in Kantens: de Jeugdclub 'In woord en
daad' o.l.v. meester Robijn, later de
Meisjesvereniging, de Reciteervereniging 'Reveka' o.l.v. Harm Bruin
en Appie Sprenger. Wat was het
een prachtige tijd. Op mijn 16e kreeg
ik een kantoorbaan in Groningen en
later in Uithuizermeeden.
Vanaf mijn 22e heb ik een studie
gevolgd voor evangeliste/jeugdleidster in Baarn en tegelijk bracht
ik die studie in praktijk in de Jeugdhaven van Eenrum. Dat was werk
dat ik al vanaf mijn elfde levensjaar
zo graag wilde. Dat had mijn hart.
In 1980 ongeveer werd ik gepromoveerd tot Kerkelijk werker in Eenrum waar ik 22 dienstjaren heb
vervuld. In de zomermaanden werd
ik vanuit Eenrum, jarenlang een
zestal weken gedetacheerd naar
de camping in Lauwersoog, om
daar te werken als campingpastor.
Daar vond ik mijn grote liefde, Jan
van Wieren. In 1985 trouwden wij
en verhuisde ik van Eenrum naar
Lauwersoog. De volgende 22 jaar
ben ik als kerkelijk werker werk-

zaam geweest in o.a. Zoutkamp,
Paesens-Moddergat en Munnekezijl/Lauwerzijl. Op mijn 65ste ben
ik gestopt met werken, maar draai
nu nog lekker mee als vrijwilligster
in verschillende functies. Wij wonen nu al weer 11 jaar met veel
plezier in Zoutkamp, het geboortedorp van mijn man. Een prachtig
vissersdorp! Altijd welkom aan de
Churchillweg 45!
Op het moment dat ik dit verhaal op
papier zet en al een paar dagen
bezig ben met het voorbereiden van
een aantal kerstvieringen, bedenk
ik me hoe wij vroeger in onze kindertijd kerstfeest vierden. Ik realiseer me, me daar niet zoveel meer
van te herinneren. Wij hadden toen
geen kerstboom in huis want dat
hoorde niet, dat waren heidense
gewoontes. Ik herinner me wel de
grote kerstboom in de Ned. Herv.
kerk. Meneer Habing was toen
koster van de kerk en we mochten
dan wel eens mee helpen met het
luiden van de klok, 's middags om
12 uur of 's avonds om 6 uur. Dan
hing je aan het touw en dan ging je
een heel eind mee de lucht in.
Prachtig vonden we dat als kinderen. Toen op een keer mocht ik ook
mee naar binnen, vlak voordat de
kerstviering in de kerk begon. Habing ging met een hele lange stok,
waarop een kaarsje was bevestigd, alle kaarsjes in de grote kerstboom aansteken. Ik keek mijn ogen
uit en vond het prachtig. Als kind
dacht ik toen: 'Zou de Here Jezus dit
nou niet mooi vinden? Zou Hij daar
nu boos over zijn?' Die gedachte
wilde er bij mij als kind niet in.
Gelukkig zijn wij bij ons thuis niet
streng opgevoed en kregen we jaren later wel een kerstboom, maar
toen was ik al wel 16 jaar. Ik kan me
eigenlijk geen kerstfeest herinneren als kind in de kerk, met een
boekje en een sinaasappel of iets
dergelijks. Wel zongen we thuis
veel, vooral op zondagavond en als
het dan 'kerst' was dan kwam zeker

het lied: 'Stille nacht' en 'De herdertjes lagen bij nachte' in ons repertoire voor. Dan mochten we langer
opblijven en kregen we wat extra
lekkers. We raakten dan niet uitgezongen.
Ik denk nog wel geregeld met heimwee terug aan mijn kinderjaren in
Kantens. Buiten spelen: 'rovertje'
rond de kerk, blikspuit, knikkeren,

tollen, landje veroveren etc.. Kantens, een prachtdorp, dat is het nog,
het leeft! Ik lees via internet t Lougnijs en hoor van verschillende Kaansters nog geregeld iets over mijn
geboortedorp. Dat blijft genieten.
Een hartelijke groet vanuit Zoutkamp,
Janny Miske

Geluk
Geluk
laag nait veur greep
ien mensenleven.
Geluk
was as 't er kneep
deur God mie geven.
Geluk
laag aaltied doar,
woar Hai het dochte.
Geluk
was aiweg woar,
het oetgezochte.
Jan Boer
Oet: Lutjekes

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.

Kersttijd
door Martin Sprenger
Ik heb de kersttijd altijd intens
kunnen beleven. Mijn kinderjaren
hebben daaraan grote betekenis
gegeven. De aanloop naar de kersttijd begon direct na Sinterklaas. De
kerstetalage van de kapperszaak
werd dan ingericht. Al vroeg moesten de dozen met versiering van de
zolder naar beneden gehaald en
mijn moeder was er dan druk mee
om er een uitnodigende sfeer van
te maken. Aan de overkant van de
weg hadden mijn grootouders een
manufacturenzaak en die grote
etalages aan de Langestraat 43
nodigden nog meer uit om te versieren. Mijn moeder hielp daar ook
bij. Het was natuurlijk gericht op de
klanten, want deze tijd was een
goede tijd voor de winkeliers. Hoe
meer voorwerk je had gedaan en
hoe zorgvuldiger je rekening had
gehouden met de klandizie, hoe
effectiever mijn ouders en mijn
grootouders daarop in wisten te
spelen.
Als kind genoot ik hiervan. Van de
hulsttakken met rode bessen en
van de dennentakken en van de
lichtjes en van de kerstballen die
hier en daar al met zorg waren
neergelegd. Op zondag kwam al
het werk van de winkel stil te liggen. Vlak voor het eigenlijke kerstfeest hadden we een boompje in
huis met lampjes. Een boom met
kaarsjes heb ik niet echt meer
meegemaakt. Mijn moeder maakte ook hulst- en dennentakken langs
de wanden van de kamer. Hoe druk
het ook was: kerst werd gevierd. Er
werd extra werk voor het eten gedaan en er was kerstkrans met
van die gekonfijte rode en
groene vruchtjes erop. Dat
zag er prachtig uit,
maar de smaak
viel meestal
tegen.
Halverwege de
jaren '60 kregen we een pick up.
Mijn vader was jarig op 18 december en we kregen onze eerste kerstplaat in huis. Een lp van het Urker
Mannenkoor Halleluja. Mijn vader
was zelf dirigent en hij alleen mocht
de pick up bedienen, want hij was
bang voor krassen op de plaat.
Maar de muziek was prachtig, die
er in huis klonk. Een aantal liederen

kende ik al, omdat ik op zondagmorgen naar de Zondagsschool
ging. Het is de combinatie geweest
van rust op zondag en rust tijdens
de kerstdagen wat mij heeft gevormd tot op de dag vandaag. Aandacht voor het gezin, aandacht voor
het kerstevangelie, het voorlezen
van een vrij kerstverhaal op de
middag door mijn vader, wanneer
het schemerig werd en de kaarsen
mochten branden. De kolenkachel
snorde en als kind kon je je niets
anders wensen dan dat deze tijd
nog heel lang zou duren.
Ook in deze tijd is het kerstverhaal
nog springlevend. De vluchtelingenstroom is angstig dichtbij gekomen. Het klopt ook in ons hart wat
we er mee moeten, hoe je erover
moet denken. Ook de ouders van
Jezus waren op de vlucht naar Egypte. Bevreesd voor een genadeloze
koning Herodes. Het is de kracht
van dat oude kerstevangelie die
ons nog steeds anders leert kijken
naar deze wereld. We zijn geneigd
om te oordelen met ons nuchtere
verstand. Maar de echte kerstgedachte leert ons juist
anders, dieper te
kijken. Dan kom
je in een geloofssfeer en
dat geeft

weer rust. Rust,
zoals die vroeger in
mijn ouderlijk huis werd
beleefd, bij muziek van de oude
kerstplaat. Rust voor de toekomst
die we in vertrouwen tegemoet
mogen gaan. Vanuit Beth Chaim
wens ik u allen een gezegend kerstfeest toe.

In oktober lag er ineens een mooie kleurenfolder in de bus met de tekst:
' Goed nieuws voor uw voeten…er is een nieuwe pedicure in Kantens!'
Een paar voetenfoto's erbij en de naam: Pedicure Praktijk Corine. Wie
is Corine? Volgens de folder woont ze aan de Poelestraat 5 in Kantens.
Maar eens even bellen of ze voor t Lougnijs geïnterviewd wil worden. Dat
lukt en op een maandagmiddag komt ze bij me langs om iets over haar
nieuwe praktijk te vertellen. Bij het uittrekken van de jas zegt ze dat ze
's morgens al een klant uit Kantens heeft geholpen. Ben je dan al
begonnen, vraag ik. Ja, sinds 1 oktober staat ze ingeschreven bij de KvK.
Bij een kop thee moeten we eerst maar eens kennismaken.
Niet iedereen kent je, wil je je eerst
even aan de lezers voorstellen?
'Ik ben Corine Sjouw, 46 jaar geleden geboren in Hellevoetsluis.
Twaalf jaar geleden zijn wij van
Baflo naar de Poelestraat in Kantens verhuisd. Nu hebben we veel
meer ruimte. In Hellevoetsluis was
ik tandartsassistente, maar door
omstandigheden heb ik de laatste
jaren niet gewerkt. Ik heb me beziggehouden met het opknappen van
het huis. Vanaf mijn twintigste leek
me pedicuren altijd al leuk en daarom heb ik de studie opgepakt.'

De opleiding is vrij pittig, heb ik
wel eens gehoord.
'Dat is waar, je moet van het hele
lichaam iets weten, verschillende
ziektebeelden, de spieren, dus niet
alleen van de voeten. Mijn opleiding duurde elf maanden. Tussendoor waren er steeds examens en
dan kreeg je weer een certificaat en
zo ging dat door tot het eind en dan
ben je gediplomeerd. Aan mijn opleiding als tandartsassistente had
ik niets.
Bijscholen is niet nodig, al lijkt
voetreflextherapie, massage en

medical-taping mij ook wel wat om
nog eens te gaan doen, maar dat
gaat allemaal met cursussen. Een
cursusje teennagels lakken lijkt
me ook wel leuk. Ik ben aangesloten bij ProVoet, dat is een soort
bond die opkomt voor de belangen
van de pedicure. Je kunt er ook een
verzekering afsluiten. Stoot je bij
iemand thuis bv. een flesje jodium
om en er ontstaat schade, dan kun
je een beroep op die verzekering
doen.'
Heb je een aantekening voor diabetici en reumapatiënten?
'Nee, ik ben geen medische pedicure. Ik kan vrijwel iedereen helpen, alleen mensen met een hoog
diabetes gehalte en reumatische
aandoeningen, worden doorverwezen naar een medische pedicure.
Zij kunnen een nota vragen die ze
kunnen indienen bij hun zorgverzekeraar. Misschien ga ik later nog
voor medisch pedicure studeren,
maar het is een vrij kostbare opleiding die een half jaar tot een jaar
duurt. Ik ga liever eerst meer ervaring opdoen met de gewone behandelingen.'
Wil je iets vertellen over je praktijkruimte?
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'Er is een kleine ruimte ingericht op
de benedenverdieping. De belangrijkste apparatuur is aanwezig. Een
behandelstoel, pedicuremotor,
freesjes, er staat genoeg om behandelingen te kunnen doen. Daarnaast kan ik bij mensen thuis komen als ze dat willen. De mensen
kunnen voor een complete behandeling bij mij terecht, d.w.z. nagels
knippen, likdoorns en eelt verwijderen, schimmelnagels en kalknagels verbeteren, massage van de
voeten. De nagels van de handen
doe ik niet, dat kunnen de mensen
zelf wel. Het is geen nagelstudio.
Het valt me op dat er meer vrouwen
dan mannen naar een pedicure
gaan. Iedereen kan op afspraak alle
dagen bij mij afspreken. Ik werk
niet op vaste dagen, het is nu mijn
baan. Je wordt er niet rijk van en je
kunt er niet van leven, maar ik doe
het met plezier.' 423033.
Er is vrij veel concurrentie, hoe
kijk je daar tegen aan?
'Ik zie het niet als concurrentie, het
is een eenzaam beroep, je hebt
collega's nodig. Bij ziekte kan een
collega je klanten een tijdje overnemen, dus dan is het mooi dat ze er
voor je zijn. Maar het is waar dat er
soms in een tehuis wel zes pedicu-

res komen. Eigenlijk is het logisch,
want iedere bewoner neemt vaak
zijn eigen pedicure mee van thuis.
Als een pedicure stopt, stappen ze
over naar een ander.'
Een laatste vraag. Is het dankbaar
werk?
'Veel problemen ontstaan door
eelt en likdoorns en het is mooi

om pijn te kunnen wegnemen.
We drinken er een tweede kop thee
op en ik bedank Corine voor het
gesprek.
Namens t Lougnijs veel succes!
Anje van der Hoek
Fred Reiffers

Beste schaatsvrienden
en -vriendinnen
Het jaar zit er weer bijna op en wij als bestuur van de ijsbaanvereniging
willen iedereen goede feestdagen toewensen en een heel voorspoedig
2016. We willen onze sponsoren hartelijk bedanken voor alle steun die
wij van hen hebben gekregen. Zonder hen zouden we niet in de gelegenheid zijn om onze vereniging gezond te houden. Nu maar hopen dat het
snel gaat vriezen zodat we met ons allen weer kunnen genieten van onze
mooie ijsbaan.
Wij willen onze leden nogmaals van harte uitnodigen voor het schaatsen
op de ijsbaan van Kardinge op 2 januari. U kunt zich opgeven bij het bestuur
of op het volgende emailadres:
secretaris.ijsverenigingkantens@gmail.com.
het bestuur van de ijsbaanvereniging
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Vertelcafé
Het nieuwe jaar komt eraan, nieuwe verhalen, nieuwe vertellers op een
vertrouwde locatie, in Kantens! Geniet van de vertellers, kom tot rust bij
een mooi verhaal en laat je vermaken, op 8 januari in ons dorpshuis t
Schienvat. Met de warmte van glühwein of chocolademelk met slagroom
en kniepertjes horen we vertellingen uit een ver verleden, over vreemde
gebeurtenissen of legendes van ons Hoogeland. Start het jaar met elkaar
in ons gezellig vertelcafé. U kunt luisteren, maar u mag zelf ook een
verhaal vertellen (graag zelfs!). I.v.m. het samenstellen van het programma is het gewenst dat u drie dagen van te voren meedeelt dat u een verhaal
wilt vertellen, aan:
Corrie Lenstra
Oosterweg 6
995VJ Kantens
552390 / M 0628403163)
corriegerben@hetnet.nl,
Komt allen naar deze fantastische
midwinteravond in Kantens!
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datum: vrijdag 8 januari 2016
tijd:
20.00 uur
plaats:
Dorpshuis t Schienvat
Kantens
551856
Toegang:  5,00
inclusief 2 consumpties.
Vriendelijke groeten,
Werkgroep Vertellen, Kantens

Wij zijn Arjo (42) en Carien (39) Marc (9) en Bas (8) en wonen aan de
Bredeweg 27 in Kantens. In november 2006 zijn we hier komen wonen.
Voorheen was het een melkveebedrijf, waar Arjo zijn ouders jarenlang
dit bedrijf hebben gehad. In 2006 zouden we het melkveebedrijf overnemen, maar dit was financieel helaas niet mogelijk. Het melkquotum
en 26 hectare land werden verkocht. Zo konden we hier toch wonen met
nog zeven hectare land erbij. We gingen verder met schapen en jongvee
opfokken. Wanneer de koeien uiteindelijk drachtig waren, gingen ze voor
export naar het buitenland. Op den duur bracht dit niet meer voldoende
op en moesten we afscheid nemen van de koeien.
Ik werkte nog in de zorg en Arjo
werkt fulltime bij loonbedrijf Wierenga. We hadden op dat moment
zelf een paard en kregen op den
duur een vraag van iemand of zijn
pony hier ook mocht staan. Ruimte
genoeg, dus dat was geen probleem. We gingen stallen bouwen
en kregen op den duur nog meer
vraag om paarden te stallen. Arjo
ging een buitenbak maken (waar je

met je paard in kan rijden) en zo
kregen we nog meer aanvraag voor
stalling. Op dit moment hebben we
21 paarden en pony's staan. Met
daarbij een hele gezellige club
mensen. Elke dag zet ik alle paarden in groepsverband een dagdeel
in de paddock. Zo kunnen ze even

de benen strekken en een frisse
neus halen. Ik mest een aantal
hokken uit, maar de meeste eigenaren doen het zelf. Ook voeren we
de paarden viermaal daags, dus
qua planning kunnen we in de wintermaanden niet zo veel. In de zomermaanden lopen de paarden in
de wei, waar we altijd erg van
genieten. De mest halen we dan
dagelijks uit de wei.
's Zomers is Arjo druk met onderhoud van de boerderij en het loonwerk. We winnen zelf ons voer in
voor de winter. Arjo is chef maaier
en harken. En ik ben gespecialiseerd in schudden van het gras. Ik
kom zelf niet van de boerderij, dus
Arjo heeft me van alles moeten
leren (daar was wel wat geduld
voor nodig…). In augustus is het
tijd om het stro in te winnen. Een
drukke, maar erg gezellige tijd. We
hebben vaak hulp van hele lieve

mensen en in twee dagen tijd winnen we 2000 pak stro in. Door de
drukte hier om het huis, ben ik twee
jaar geleden gestopt met werken in
de zorg. Het Hollandse weer werkt
vaak niet mee om buiten te kunnen
rijden en zodoende zijn we drie jaar
geleden begonnen met de aanvraag
om een loods te mogen bouwen
zodat we binnen kunnen rijden. Het
viel maar zo niet mee om een vergunning te krijgen. Vele gesprekken verder met de gemeente en de
provincie mogen we eindelijk los.
We starten binnenkort met bouwen
van een loods met nog eens tien
extra stallen daar in. Een hele onderneming, maar we hebben er zin
in! We hebben naast deze onderneming ook nog de schapen (25) die
in maart weer allemaal lammetjes
krijgen. Ook altijd goed voor een
leuke en gezellige tijd (wel vermoeiend).
We wonen met erg veel plezier in
Kantens. Want laten we eerlijk zijn,
wat is het een leuk dorp!

11

Kooistraat
in de
steigers…

Tom Leemburg
van De Delthe
De gesprekken over aardbevingen
en met name de gevolgen hiervan,
zijn sinds 2012 orde van de dag
hier in Noord-Groningen. We zijn
boos, maar ook bang. Boos dat
onze woningen onverkoopbaar zijn
en dat onze woningen telkens schade oplopen. Bang dat we hier niet
veilig kunnen wonen en dat ons
gebied hierdoor onaantrekkelijk
wordt om te (blijven) wonen. Niet
alleen huiseigenaren hebben te
maken met aardbevingsschade,
ook huurders. De huurders in onze
dorpen huren bij Woningstichting
de Delthe. Nu in de Kooistraat in
Kantens groot herstel en versterking plaatsvindt aan een vijftal
huurwoningen van de Delthe, wilde ik hier wel eens meer van weten.
Dag Tom. Zou jij je eerst willen
voorstellen?
Ik ben Tom Leemburg en sinds
september 1992 werkzaam als
manager bij woningstichting de
Delthe.
Wat voor woningcorporatie is de
Delthe?
Woningstichting de Delthe is in 1990
ontstaan uit een vijftal kleine verhuurorganisaties. De Delthe is een
kleine organisatie die dicht bij haar
huurders staat door korte lijnen en
kleinschaligheid. Doordat we (denken te) weten wat er speelt, kunnen
we goed inspelen op de vraag van
en dienstverlening aan de huurders. In de onlangs gehouden visi-
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tatie, ontvingen we van de visitatiecommissie het compliment dat wij
als financieel gezonde organisatie
in de basis prima opereren en ondanks onze kleinschaligheid een
zelfstandige toekomst hebben. We
bezitten 543 verhuureenheden, bestaande uit gezinswoningen, 1-2persoonswoningen, seniorenwoningen en appartementen in de
dorpen Warffum, Usquert, Kantens,
Zandeweer, Stitswerd, Rottum en
Eppenhuizen. Al jarenlang zijn er
vier medewerkers werkzaam op
het kantoor aan de Raadhuisstraat
in Usquert.
Heeft de Delthe ook last van aardbevingsschade aan haar woningen?
Ja, natuurlijk. Sinds de beving van
3.6 op de schaal van Richter in
augustus 2012, hebben wij ruim
300 huurwoningen met aardbevingsschade, verspreid over alle
dorpen in ons werkgebied. De gemelde schades zijn ondertussen
opgenomen, gemeld bij de NAM
en/of CVW en worden volgens de
procedure en afspraken in behandeling genomen door het CVW en
vervolgens hersteld op kosten van
de NAM. Naast schademeldingen
hebben we natuurlijk ook te maken
met regulier onderhoud en eventuele klachtenmeldingen (lekkages
etc.). We nemen de extra werkzaamheden door aardbevingsschade gewoon mee in onze werkzaamheden, maar de extra kosten
hiervan worden door de NAM betaald. We volgen de gewone schademeldingsprocedure net als alle
andere woningbezitters in het aardbevingsgebied.

Er vindt momenteel een groot herstelproject plaats aan de Kooistraat (nr. 6 t/m 14). Wat is hiervan de reden, de aanleiding en wat
gebeurt er precies?
Door de NAM, CVW en het ministerie van Economische Zaken is het
afgelopen jaar met deskundigen
hard gewerkt en gerekend om woningen veiliger te maken bij aardbevingen en deze te gaan versterken. Met name het veel voorkomende type rijtjeswoningen (Martini-woningen) bleek uit berekeningen toch kwetsbaar te zijn en prioriteit te hebben bij versterking. In
samenwerking met 14 collega-corporaties en partijen is toen oplossend gezocht naar een combinatie
van Herstellen, Versterken (veiligheid), Verduurzamen en Verbeteren (H3V). Hierbij betaalt de NAM
de kosten van het herstellen en
versterken (is ¾ deel van de kosten) en de corporaties betalen de
kosten voor het verduurzamen en
verbeteren. Het kostenaspect kan
in principe volgens het NulOpde
Meter(NOM)-concept financieel

sluitend zijn, met als resultaat een
versterkte (aardbevingsveilige) en
energiezuinige woning in een compleet vernieuwde warme buitenjas. De huur stijgt niet (extra) en de
energielasten dalen tot naar schatting gemiddeld  80,00 per maand
voor de bewoners. De daling van de
energiekosten is het gevolg van
isolatie en zonnepanelen op het
dak. De afspraak tussen de 14 woningcorporaties en de NAM/CVW,
is eerst een H3V-Pilot te starten
met 150 stuks woningen. Door het
CVW zijn zeven aannemingsbedrijven uitgekozen die een eigen methodiek hebben ontwikkeld en in
uitvoering gaan brengen. Voor de
vijf woningen aan de Kooistraat is
Bouwbedrijf Kooi gekozen dit op te
pakken. Hier bestaat de versterking uit gewapende en geïsoleerde
betonwanden, bij de andere aannemers worden stalen portalen toegepast als versterking. Door het
CVW is bedacht, dat de bewoners
tijdens de bouw gewoon in hun
woning kunnen blijven wonen,
waarbij ook is voorzien in een tijde-

Als bewoners of buren nog vragen
hebben, waar kunnen ze dan terecht?
De bewoners en buren kunnen,
zoals eigenlijk al wel bekend, altijd
terecht voor vragen op ons kantoor,
423106 of via
info@
dedelthe.org . Ook is er door het
CVW een website ingericht, waarop meer informatie is te vinden, te
weten www.groningenvoorop.nl.

lijke uitwijkplek, de zgn. 'woonkamerunit', in de buurt. De planning is,
ijs en weder dienende, dat de woningen aan de Kooistraat vóór de
kerstdagen opgeleverd worden.
Wat is hiervan de impact voor de
bewoners tijdens de pilot?
De impact hiervan is behoorlijk
groot voor het woongenot van de
bewoners! Wij hadden de bewoners al vroegtijdig geïnformeerd in
het voortraject en getracht de impact hiervan te benoemen. De werkelijkheid was echter heel heftig,
vooral tijdens de sloop van de buitenmuren: het is najaar, veel lawaai, bulldozers en kranen, vrachtauto's, stof en blubber, afgedekte
vloeren en inboedel. We moeten uit
deze ervaring lering trekken voor
het vervolgproces van de volgende
pilot van in totaal 1.650 woningen in
2016. Medio januari 2016 worden
alle pilots bij de verschillende woningcorporaties met alle partijen
uitgebreid geëvalueerd. Hierna kan
besloten worden wat de beste methodiek is om de woningen H3V te
gaan versterken en ze aardbevingsveilig te krijgen, vooral ook voor de
bewoners!
Wat zijn de voordelen voor de bewoners ná de pilot?
De inschatting en conclusie is dat
als de H3V Pilot uiteindelijk geheel
en goed is opgeleverd, dat de woning veiliger is voor aardbevingen
én energiezuiniger en comfortabeler is dan voorheen. Het energielabel gaat namelijk stappen omhoog.
De energiekosten zullen over het
algemeen dalen door onder andere
de zonnepanelen en betere isolatie.
Dit is goed voor het milieu, want we
zullen het gebruik van fossiele
brandstoffen als gas, steenkool en
olie moeten afbouwen. De buitenkant van de woning is geheel nieuw
en eigentijds aangepast en dit zal
de omgeving en leefbaarheid ten
goede komen.
Het is dus best een groot project
en vrij uniek in Nederland. Zijn
jullie tevreden tot nu toe?
Uiteindelijk zullen wij pas tevreden
kunnen zijn als onze bewoners ook
tevreden zijn. De ervaringen van
alle betrokkenen en realiteit van het
eindproduct zullen dat moeten uitwijzen. In het NOM-concept wordt
het verbruik van de elektrische installatie (zonne-energie) door monitoring regelmatig en transparant
gecontroleerd. Samen met de bewoner wordt het energieverbruik in
kaart gebracht en moet er garantie
op gegeven worden.

Je had het over nog eens 1.650
woningen in 2016. Dus er vindt
nog een vervolg plaats?
Na de evaluatie valt daar meer over
te zeggen. De uitkomst van de evaluatie zal de richting van het vervolg
gaan bepalen van de 1.650 woningen die in 2016 gepland zijn. Daarbij zitten 47 woningen van De Delthe in Usquert, Kantens en Zandeweer.
Zelfs Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland, kwam
langs. Wat was zijn reactie?
Maxime Verhagen was behoorlijk
onder de indruk van de inzet en
impact van deze pilot van alle partijen. Ooit, als voorganger van onze

Het waren drukke en spannende
dagen in december voor zowel de
bewoners als ook voor de medewerkers van de Delthe. Zullen de
werkzaamheden, zoals gepland,
klaar zijn en opgeleverd worden
vóór de kerstdagen?
Kunnen mijn spullen weer in het
schuurtje, kan ik zonder modder
aan de schoenen mijn huis weer in
of werken de zonnepanelen volgens plan?
Wanneer u met de kerstdagen zin
heeft in een frisse neus, kunt u
natuurlijk eens een ommetje maken en de geheel vernieuwde Kooistraat van Kantens met eigen ogen
gaan bekijken.
Hierbij wil ik Tom heel hartelijk
bedanken voor zijn informatie en
tijd, want voor hem zijn het zeker

drukke en enerverende maanden
geweest.
De bewoners wil ik vanaf deze plek
fijne feestdagen toewensen in hun
eigen, veilige, warme, schone en
geheel vernieuwde woning!
Alette de Vries-Rennen

Activiteiten die gepland staan bij
vv KRC in januari/februari 2016
9 januari
Nieuwjaarsvisite, met o.a. een
“Sport” quiz en de trekking van de
jaarlijkse verloting
16 januari
Kaarten/sjoelen/darten
22 januari
Activiteit voor de D- en C-junioren
6 februari
Zaalvoetbal en Bowlen, voor leden
en donateurs v.a. 15 jaar van vv
KRC
20 februari
BAZAR

minister Kamp, stelde hij goede,
interessante en realistische vragen. De uitvoerder van Bouwbedrijf
Kooi gaf tijdens het bezoek uitgebreid uitleg over dit H3V Pilot project. Ze hebben zelfs even in een
woning binnen gekeken. Bij het
afscheid wenste hij alle betrokkenen veel sterkte en succes, met
name voor de bewoners.
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Geluk
Mit n dag of wat wensen wie nkander n gelukkeg nijjoar.
Wat is geluk? Wanneer vuilen ie joe
gelukkeg?
t Zit voak ien lutje dingen, zeggen ze
welais. n Widde kerst om mor wat
te nuimen, al zel nait elkenain doar
gelukkeg van worden. n Aander zel
gelukkeg worden van n èndje hardlopen of as zun weer schient. Geluk
zel elk op n aander menaaier beleven, ie kriegen der gain grip op,
kinnen t nait kopen.
n Geluksmoment is voak mor van
korde duur. Geluk komt op fiets en
gaait mit n raceauto weer vot, heurde k ain zeggen.
Ons dichter Jan Boer zee t aans:
Het ben dei lutje dingen,
doar 't haart veur open staait,
dei zo noar binnen zingen,
as t waark wel wieder gaait.
t Nijs ien kraant moakt joe leste tied
nait gelukkeg. Dij riegen petretten
van jonge lu dij ien Peries deur
terreur om haals kwamen. Zai keken oet noar n gezellege oavend bie
t voetbalen, noar n concert, n hapke
eten ien n restaurant. Ze wazzen der
nait op verdacht, dou der ienainen
schoten wer. t Geluk was nait veur
heur weglegd.
Aandern dij tied haren om bezied te
kroepen onder toavels en baanken
en der goud òfkwamen, haren geluk.
Leste tied heur je t woord 'gelukszuikers' ook nogaal ais. Dat woord
wordt din ien verbaand brocht mit

de vluchtelingen. Ze zellen der wel
tussen zitten, mor as ie vluchten
mouten veur oorlog en geweld is t
aans. Aal dij vluchtelingen wollen
ook laiver heur geluk zuiken ien
heur aigen laand, denk k.
Ien geschiedenisbouken en ien Biebel kinnen ie lezen dat volken aaltied aal op drift west binnen.
Noa Twijde Wereldoorlog gingen
veul laandgenoten emigreren. Ze
zöchten n bedere toukomst, n bedere boan veur heurzulf en heur kiender. Ze zöchten t geluk, mor t vil wel
ais òf.
Ie kinnen joe òfvroagen, binnen wie
as ter op aankomt, alpmoal gain
gelukszuikers?
k Wins joe gelukkege kerstdoagen
en dat ien 2016 t geluk joe toulaggen
mag!
Anje van der Hoek

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.

Twijdoezendvieftien
Sunnekloas is wèst, Kerst staait veur deur,
aalderwegens branden keerzen en t rokt noar dennegeur .
Mit kop vol van ontronteg nijs en kerstgedachten
vannijs op “Vrede op Aarde” wachten.
De laange riegen vluchtelingen binnen dizze feestdoagen,
weken onderweg, sums gestopt deur n groot hek.
“Ien mìnsen n welbehagen”,
Klinkt ien mien oren din wel hail gek.
De kribbe ston ien Bethlehem, ien waarme stal,
Biezen mandje dreef op de Nijl, was er aiwen leden al.
Mor mit t beeld van t verdronken jonkje op verre stranden,
Din stoa k mit lege handen…..
Loaten alle mìnsen dij veur t zeggen hemmen,
nait laanger veur aigen knip stemmen!
Mor eerst opkommen veur de noaste en de zieken
en nait veur n beloning of draaigen goan wieken.
Aldert B. Ritzema
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Kerstfeest
Uit d' hoge Hemel kwam hij neder
omdat Hij zondaren bemint.
Hij kwam zo hulpeloos en teder
als ieder pasgeboren kind.

Oudejaarsoliebollen van
'De Kaanster
Vlinthippers'

Aan geen der machtigen op aarde
heeft God de komst Zijns Zoon gemeld.
Slechts aan de herders in de velden
heeft het Zijn engel blij verteld.
Daar klonk toen uit veel eng' lenmonden
het lied: ' God in de Hoge d' eer',
van: 'welbehagen in de mensen '
en: 'vrede daalt op aarde neer! '

Om het koor financieel in stand te
kunnen houden, houdt de vereniging elk jaar op oudejaarsdag, 31
december, een oliebollenactie. Iedereen moet lid kunnen blijven of
kunnen worden van onze mooie
vereniging. Zingen maakt ons blij
en je vergeet alle beslommeringen.

Ook voor mij bent U toen geboren,
voor mij gestorven aan het kruis.
Daarmee hebt U een plaats verworven
Voor mij, in 't eeuwig Vaderhuis.

Bakker De Winter uit Kantens bakt
voor ons, evenals andere jaren,
weer de oliebollen, met en zonder
krenten. Daarnaast bakt hij ook de
heerlijke appelbeignets. Al deze
baksels kunnen we van harte bij u
aanbevelen.
Medio december krijgt iedereen
een formulier in de brievenbus,
waarop u de bestelling kunt plaatsen. Ook de verdere mededelingen
worden op het formulier vermeld.

Henk vd Veen

Namens het bestuur,
Ebbel Kuipers

…dat is geluk
Geluk is, hollen in de zon
om buiten adem staan te dromen
over de plaats waarop je staat
en lieve dingen die nog komen…
Geluk is, houden van een mens
die jouw gevoel kan respecteren,
met wie je lacht en praat en slaapt
in harmonie, zonder bezeren…
Geluk is, zonlicht op je huid,
een boom met geurende seringen,
bestendiger dan wélk geluk
zijn innige herinneringen…
Geluk is, geestelijke groei
in méér begrijpen en vergeven,
de kracht te kennen van 't gevoel
in kwetsbaarheid te durven leven…

Want éénmaal zult U wederkomen
in Glorie en in Heerlijkheid.
Dan mag ik eindelijk aanschouwen,
Uw Goddelijke Majesteit

Jaarvergadering
bij Vrouwen van
Nu
Op dinsdag 19 januari organiseert
de afd. Middelstum-Kantens e.o.
van Vrouwen van Nu in t Schienvat
te Kantens haar jaarvergadering.
Nadat het huishoudelijke gedeelte
is afgewerkt komt mw. L. Koopal uit
Groningen een lezing verzorgen
over haarwerken. Ze zal veel informatie verstrekken, tips en uitleg
geven over de vele mogelijkheden.
Er zullen veel verschillende haarwerken gepast worden, om zo op
een ontspannen manier kennis te
maken met haarwerken en het dragen ervan.
De aanvang is 20.00 uur. Belangstellenden zijn welkom.

Gelok
Veul lu zeggen
dat t gelok van zulm is.
Meschain is dat wel zo
net as doe en ik
van zulf en sprekend.
Henk Scholte
Oet: Dast doe dat ik

Giften
De Witte Lelie ................... 5,00
N.N. ................................ 25,00
Orgelcommssie ............... 25,00
Bernleftheater .................. 35,00
St. Project Oekraïne .......... 20,00
St. Oude Gr. Kerken .......... 15,00
J. Weessies (club?) .......... 10,00
vv KRC ............................ 50,00
Toneelver. Advendo .......... 25,00
Dep. Middelstum Nut ........ 15,00
Chr. Geref. Kerk ............... 35,00
NBvP, Vrouwen van Nu ..... 10,00
Speeltuinver. t Spruddernust 25,00
St. Soc. en Cultureel Werk . 25,00
Kaanster Vlinthippers ........ 15,00
Heel hartelijk dank
voor uw gulle gaven!

Margreet van Hoorn
Uit: Welkom
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Kerstdiner
'Kijk uit!'
Alle pissebedden en wormen proberen een goed heenkomen te zoeken,
zodra de klep van de compostbak opengaat.
Een emmer met voedselresten wordt omgekeerd. De inhoud valt kletterend op de krioelende hoop beestjes. De meesten weten te ontkomen.
Enkelen worden verpletterd. Het hoort erbij. Ze weten het.
Sommigen ontfermen zich over de slachtoffers. Ook zij zijn goed voedsel.
De gewone gang van zaken neemt weer een aanvang. Nieuwsgierig
kruipen de wormen door het nieuwe materiaal.
'De eindjes van een sperzieboon. Lekker.'
'Hier wat koolbladeren.'
'Per ongeluk een sinaasappelschil.
Die hoort hier eigenlijk niet, maar
wel lekker.'
'Koffie toe, of heb je liever thee?'
De wormen hebben als gewoonte
na het eten van de aangeboden
resten te smikkelen van de koffiedrab of van de uitgetrokken theebladeren. Net zo de stemming is of
waar ze op dat moment zin in hebben. De een prefereert 's morgens
koffie, de ander thee om wakker te
worden. Sommigen zijn 's nachts
actief en verorberen grote hoeveelheden koffie de hele nacht door.
Na de koffie of thee beginnen ze
gewoon weer van voren af aan. Wat
dat betreft kan je het voorgerecht
rustig een toetje noemen of andersom het toetje een voorgerecht.
Wie zijn zij?
We zullen de wormen nader beschouwen.
De compostworm, ook wel strooiselworm genoemd, is niet zo'n goede
graver als de regenworm die vlak onder het gazon leeft. De composthoop
zit veel losser in elkaar. De regenworm moet vooral uitkijken voor mollen
en voor merels, die stampvoetend de nieuwsgierige wormen met een
dodelijk resultaat naar boven lokken. Onze compostwormen zitten veiliger in hun afgesloten bak. Een lading restmateriaal bovenop hun lange
lichaam kunnen ze wel verdragen. Dat af en toe de compost omgehusseld
wordt levert wel slachtoffers op. Het is een sprookje dat een halve worm
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gewoon weer aangroeit tot hele worm. Slechts wanneer de beschadiging
niet te groot is, kan het belangrijkste deel herstellen. Duizendpoten en hun
langere soortgenoten de miljoenpoten blieven ook wel een stukje compostworm. Met de pissebedden kunnen ze prima opschieten zoals uit het
vervolg zal blijken.
'Is het al bijna Kerstmis?', vraagt een rond gegeten pissebed aan een
voorbijtrekkende worm.
'Het duurt niet lang meer. Door de kieren van de bak zie ik dat het steeds
langer donker is', antwoordt de worm.
'Wauw', zegt de pissebed, 'zullen we dan weer allemaal samen eten?'
Dat lijkt de worm een goed idee. Het is ieder jaar weer een hoogtepunt,
al zijn er niet veel bewoners die dit twee jaar achter elkaar meemaken.
De verhalen sterven echter niet uit en zo leeft iedereen naar de donkerste
dagen toe.
Ze spreken af dat de worm zijn familieleden uitnodigt en dat de pissebed
zorgt dat alle andere bedden komen.
Iedere avond wachten ze met spanning af of het uur daar is.
Opeens is het zover.
De klep gaat open en een rijkgeschakeerde inhoud wordt midden
tussen hen in gekieperd. De zwakkeren en diegenen die op zich op de
verkeerde plek bevinden bezwijken. De opwinding is dit keer te
groot om daar veel aandacht aan te
schenken. De overlevenden storten zich en masse op de nieuwe
hoop.
'Garnalen!', klinkt het enthousiast.
'Cantharellen!', klinkt het ergens anders.
'Proef ik hier een stukje reebout.'
'Spruitengratin.'
'Toe maar, een restje ruccola met
pesto en geitenkaas.'
De opgewonden stemmen doven
langzaam uit. Er is alleen nog maar tevreden gesmak te horen.
'Weer geen ijs dit jaar', zeurt een altijd chagrijnige worm. De anderen
schenken er geen aandacht aan. Ze weten dat resten ijs al gesmolten zijn,
voordat ze in de bak belanden.
Tevreden en verzadigd liggen na enkele uren de meesten achterover. Een
enkeling weet van geen ophouden.
De vele nieuwgeborenen, die net een uurtje te laat ter wereld zijn
gekomen, moeten een jaar wachten. De tijd vliegt wordt hen verteld.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl

Workshop Glasmozaïek
Heb je een vriendinnenparty? Of wil je gewoon eens meedoen aan een
gezellige en creatieve activiteit? Dan is een workshop glasmozaïek een
goed idee.
In een dagdeel of avond maak je
een leuke schaal, sfeerlichtje, fotolijstje of iets anders. Of werk je
samen aan een mooi tableau bijvoorbeeld. De workshops vinden
plaats in Kantens in t Schienvat,
maar kunnen in overleg ook op
locatie gegeven worden.
Prijzen
De basisprijs voor een workshop
bedraagt  35,00 per dagdeel (2,5
uur). Dit is inclusief al het benodigde materiaal, koffie/thee en wat
lekkers. Je hebt hierbij de keuze uit
een aantal ondergronden en een
keur aan mozaïeksteentjes. Wil je
meer (fancy) steentjes of een groter oppervlak mozaïeken als aangeboden, dan kan dat tegen een
meerprijs. Heb je zelf nog een schaal,
lijst of iets dergelijks liggen die je
graag wilt mozaïeken? Breng het
mee en we bekijken ter plekke de
mogelijkheden. In dat geval gaat er
weer iets van de prijs af. Bij twijfel

gewoon even contact opnemen van
te voren.
Meer weten?
Heb je nog vragen of bijzondere
wensen? Neem dan contact met
mij op per e-mail of telefoon.
Gone to pieces
Kristel Jansen
Middelstumerweg 14
9995 PZ Kantens
06-46554441
email : hjhenri@gmail.com

Expositie Linda's Art
in de kerk van Rottum
Vanaf 9 januari tot en met 13 maart exposeert Linda Timmer-Edens,
Linda's Art in de kerk van Rottum. De expositie is dagelijks te zien van
10.00 tot 17.00 uur.
Zelf zegt zij over haar
werk het volgende:
'Schilderen is mijn passie en het liefst schilder
ik elke dag. De ellende in
de wereld, de vele oorlogen, de armoede en onze
kwetsbare aarde, maar
ook mooie momenten
zoals de liefde, muziek en mijn
kinderen, zijn mijn inspiratiebronnen. Ik wil graag door middel van
mijn schilderijen laten zien dat we
zuinig moeten zijn op onze aarde en
elkaar moeten respecteren.
Met het schilderij waarop een meisje staat afgebeeld die haar armen

uitstrekt om de wereldbol te pakken, wil ik laten zien dat we de
aarde moeten omarmen en er goed
voor moeten zorgen, maar ook voor
elkaar. Een beter milieu begint bij
tenslotte jezelf.'
Graag verwijs ik u naar mijn website: www.lindasart.nl

17

Agenda
Rottum
Let op!
Nieuwe openingstijden

Vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur
(ook voor afhalen) 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  5,50
Vrijdag 25 december
1e kerstdag gesloten
Vrijdag1 januari
nieuwjaarsdag gesloten
Vrijdag 8 januari
Pasta
Vrijdag 15 januari
Nasi
Vrijdag 22 januari
Stamppot
Vrijdag 29 januari
Chili con carne

Alle medewerkers van
t Schienvat, wensen iedereen
hele fijne feestdagen en het
allerbeste voor komend jaar.
Tot ziens bij Jeanet
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1 januari - 13 maart 2016
kerk Rottum
10.00 uur - 17.00 uur
expositie Linda's art
gratis entree
________________________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
________________________________________________________

Kantens
KANSTER JEUGDHONK
openingstijden
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur
___________________________________________
Woensdag 6 januari
t Schienvat
20.00 uur
NUT
Vrijdag 8 januari
t Schienvat
20.00 uur
vertelcafé
Dinsdag 19 januari
t Schienvat
20.00 uur
fotoclub
t Schienvat
20.00 uur
Vrouwen van Nu
Woensdag 27 januari
t Schienvat
19.30 uur
bridgeclub
Vrijdag 29 januari
t Schienvat
19.30 uur
uitvoering Advendo
Zaterdag 30 januari
t Schienvat
13.30 uur

uitvoering Advendo
t Schienvat
19.30 uur
uitvoering Advendo
VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT
Maandag
18.00 uur
KRC Voetbalclub
19.30 - 22.30 uur
toneelclub Advendo
Dinsdag
09.30 - 12.00 uur
schildercursus o.l.v. Gerda Onnes
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
13.30 16.00 uur
schildercursus o.l.v. Gerda Onnes
20.00 - 21.30 uur
tai chi

30 en 31 december
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - 0596 572818
1 januari
G.J. Heuvink
Ulrum - 0595 402015
2 en 3 januari
J.F. Perdok
Baflo - 0595 422723
Patiënten van de aangesloten praktijken binnen de Vereniging Tandartsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten de website
www.vtng.nl raadplegen voor informatie over de dienstdoende
tandarts/praktijk.
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.
_______________________________________

Woensdag
17.45 - 18.45 uur
KRC Voetbalclub
19.00 uur
toneelclub Advendo (jeugd)

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: 050 3014260
_______________________________________

Donderdag
18.45 - 19.15 uur
gymnastiek 55+ op muziek
19.30 - 20.30 uur
bodyshape
20.00 - 22.30 uur
damclub

PSYCHOTHERAPIE EN
LICHAAMSWERK
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk:
Groensingel 38 in Middelstum.
06 51255926
W binnenwerk-psychotherapie.nl
________________________________________

Vrijdag
17.00 19.00 uur
salon Leutje Lanteern geopend
20.00 - 23.00 uur
biljartclub
Zaterdag
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers
___________________________________

Weekenddiensten
TANDARTSEN:
24 en 25 december
H. Meursing
Middelstum - 0595 552292
26 en 27 december
Tandartspraktijk De Vlijt
Bedum - 050 3015462
28 en 29 december
Tandartspraktijk Aan de Meeden
Winsum - 0595 442244

MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum - 0595 437555
________________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
050 3140211
________________________________________
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
0597 412613
________________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
0595 551084 - 06 14611173
________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST:
0595 551084 - 06 14611173

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT
Vrijdag 25 december
(1e kerstdag)
11.00 uur ds. P.A. Slager
Zaterdag 26 december
(2e kerstdag)
10.00 uur kindgerichte dienst
thema: onderweg naar..
Zondag 27 december
11.00 uur ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 uur ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
Donderdag 31 december
(oudejaarsdag)
19.30 uur ds. P.A. Slager
vrijdag 01 januari
10.00 uur - leesdienst: dhr. K. Plas
Zondag 3 januari
09.30 uur - leesdienst: dhr. M.A.
Doornbos
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 10 januari
09.30 uur - ds. P.A. Slager (H.A.)
14.30 uur - ds. J. v.d. Wal, Appingedam
Zondag 17 januari
11.00 - ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 - ds. P.A. Slager

dhr. M. Sprenger
afsluiting oude jaar
koffie en thee in Salem
Zondag 3 januari
10.00 uur kw. J.C. Prins-Pestoor
Nieuwjaarsdienst
koffie en thee in Salem
Zondag 10 januari
10.00 uur drs. J.W. Bassie, Groningen
Zondag 17 januari
21.30 uur ds. J. Oosterbroek
Heilig Avondmaal
Zondag 24 januari
10.00 uur ds. E.J. Struif, Oosterwolde
Zondag 31 januari
10.00 uur ds. G.A. Segger, Uithuizen
Zondag 24 januari
09.30 uur - ds. L.J. Joosse, Groningen
14.30 uur - ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
Zondag 31 januari
09.30 uur - ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
14.30 uur - ds. P.A. Slager
KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
Vrijdag 25 december
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur gezinsdienst/kinderkerstfeest
Zondag 27 december
09.30 uur ds. M. Bergsma
14.30 uur ds. M. Bergsma
Donderdag 31 december
19.30 uur ds. J. Oosterbroek
Vrijdag 1 januari
10.00 uur leesdienst J. Spriensma
Zondag 3 januari
09.30 uur ds. R. Jansen
14.30 uur ds. M. Bergsma

Zondag 10 januari
09.30 uur leesdienst J. Spriensma
14.30 uur leesdienst J. vd Heide
Zondag 17 januari
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. H. Fahner
Zondag 24 januari
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. Bosch
Zondag 31 januari
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J.J. Lof

DORPSKERK ROTTUM
Zaterdag 26 december
(2e kerstdag)
19.00 uur ds. E.B.G.W. Ockels
Zondag 10 januari
19.00 uur ds. E.B.G.W. Ockels
Zondag 24 januari
19.00 uur ds. P. Ravensberg
Zondag 31 januari
19.00 uur ds. A.J. Fraanje

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
ANTONIUSKERK
Donderdag 24 december
21.30 uur ds. J. Oosterbroek
kerstnachtdienst m.m.v. gelegenheidskoor gez. kerken
Vrijdag 25 december
10.00 uur kw. J.C. Prins-Pestoor
gezinskerstviering m.m.v. gemeenteleden
Zondag 27 december
10.00 uur kw. J.C. Prins-Pestoor en
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Foto van de maand
Een voor velen herkenbaar plaatje van afgelopen zomer. Gekozen vanwege de kerstgedachte: vrede op aarde
tussen alle soorten.
Annet Eveleens- Rottum
_________________________________________________________________________________________________________

De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
________________________________________
Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
551924
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:
434206
___________________________________
Redigeerwerk:
Paulien Ros - Rottum.
Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens
Drukwerk:
Drukkerij Sikkema - Warffum

Oud papier
Zaterdag 13 februari
vanaf 9.00 uur

T 0595 - 439907
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