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Schaatsuitje IJsvereniging
Als bestuur van de IJsvereniging Kantens vonden wij dat we eens wat voor onze leden moesten organiseren.
Vanwege de afwezigheid van natuurijs in de afgelopen 2 jaar en het heugelijke feit dat we 140 jaar bestonden,
hebben we besloten onze leden een schaatsmiddag in Kardinge aan te bieden. In het Lougnijsnummer van eind
november hebben we dit voor het eerst kenbaar gemaakt.

Na een paar weken kwam de voor-
zitter op de lijn om te vragen of er al
aanmeldingen binnen waren geko-
men. Ik kon hem niet echt blij ma-
ken, want buiten een paar monde-
linge aanmeldingen was het erg
karig. Maar gelukkig hadden we
nog een paar weken voor de boeg
met daarin de kerstmarkt. Wij zou-
den hier ook aanwezig zijn en onze
leden kunnen benaderen om mee
te gaan. Er zou dus nog wel wat
bijkomen was onze verwachting
en die kwam uit. Aan het einde van
de kerstmarkt  hadden we iets meer
als 60 personen op de lijst staan.
Dat was toch wel een heel mooi

aantal. Vanwege dit aantal werd er
geopperd dat we wel met een bus
konden gaan. Dat zou een hele boel
geregel met auto's schelen. Maar
ja, waar haal je een bus vandaan
die beschikbaar is op 2 januari en
binnen het budget valt van onze
vereniging. Wij kregen te horen dat
het busmuseum uit Hoogezand dit
wel zou kunnen doen en dit is ook
gelukt.

In de dagen voor kerst bedacht ik
mij dat de sociale media nog niet
optimaal benut werd door onze
vereniging. Er is een Facebookpa-
gina van onze vereniging gemaakt

en daar kwamen nog een heel aan-
tal aanmeldingen bij, waardoor we
uiteindelijk met ruim 100 personen
zijn wezen schaatsen. Het was een
geweldige middag en wat hebben
we genoten met z'n allen. Als afslui-
ting zijn we allemaal naar t Schien-
vat  gegaan, waar Jeanette en haar
mensen ons van eten en drinken
hebben voorzien. Het was voor onze
vereniging een zeer geslaagde
middag en zeker voor herhaling
vatbaar.

Het bestuur van de IJsvereniging

Kijk ook op pagina 2 en 3
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IJsvereniging Kantens 140 jaar
Over 10 jaar bestaat onze vereniging 150 jaar en in de komende tijd
willen wij van alles verzamelen over onze vereniging. Dus mocht u nog
oude vergaderstukken, foto's of andere zaken hebben die te maken
hebben met onze ijsvereniging dan zouden wij daar graag gebruik van
willen maken.

De foto's zijn gemaak door Mirjam Fraaij en Fred Reiffers
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Nieuws van de VDK
Audiovisuele voorziening t Schienvat
Deze keer minder positief nieuws. Zoals u wellicht weet van voorgaande
berichtgevingen, heeft de NAM ons aangeboden een maatschappelijke,
duurzame investering te doen in ons dorp. De NAM heeft ons plan, dat
wij hebben opgesteld naar aanleiding van het advies van de denktank,
afgekeurd. Wij vinden alle argumenten van de afwijzing onterecht en
zullen onze uiterste best om de NAM op andere gedachten te brengen.

Programmeerlessen
op OBS Klinkenborg
De hele maand januari hebben de kinderen van groep 7en 8 lessen in
programmeren. Dit wordt bekostigd vanuit Google en wordt verzorgd
door een kleine stichting die 'Groningen programmeert' heet (zie ook
http://groningenprogrammeert.nl).

Het mag duidelijk zijn dat dit traject
ontzettend veel tijd en energie heeft
gevergd.  Ons  vertrouwen  in  de
NAM is nu tot een dieptepunt ge-
daald. Van 'goed buurmanschap' is
absoluut geen sprake en is ons in
onze optiek gewoon een worst voor-
gehouden. Wordt vervolgd.

Boekcommissie Kantens
 Gelukkig ook positief nieuws. Tij-
dens de vergadering van 18 januari
jl. is besloten dat de boekcommis-
sie een VDK commissie is. Dit

houdt o.a. in dat de boekcommissie
verantwoording naar het dorp af-
legt via de VDK en gebruik kan
maken van onze voorzieningen. Het
bestuur is ervan overtuigd dat het
een goede zaak is om de boekcom-
missie organisatorisch te kunnen
en mogen ondersteunen. We zien
uit naar een prettige samenwer-
king en natuurlijk naar: het nieuwe
boek van Kantens.

Geert Doornbos
voorzitter  557250
Corrie Lenstra
secretaris  06 28403163
John van de Rijdt
penningmeester  551395
Erik Kuiper
bestuurslid  06 21216667
Evert Spriensma
bestuurslid  06 28741342

De lessenserie bestaat uit vijf les-
sen. Programmeren is kort gezegd:
dat wat de mens in een computer
stopt om de computer te laten doen
wat hij wil. Kinderen leren wat pro-
grammeren  is,  ze  leren  over  de
binaire code, bits, bytes, ASCII etc.
Daarnaast leren ze hoe ze een robot
kunnen besturen (op de computer)
door programmeren. De kinderen
leren zowel op papier als op de
computer hoe zij kunnen program-
meren. In een samenleving waarin
ICT steeds belangrijker wordt, is

het belangrijk om op de basisschool
structureel vaardigheden aan te
bieden, die kinderen voorbereiden
op deze maatschappij. Daarom
willen we als school zoveel moge-
lijk aansluiten bij dit soort initiatie-
ven.

Niet vergeten! Klim in de digitale pen!
WAAR EEN KLEIN DORP
GROOT IN KAN ZIJN!
Het gaat goed met het aanleveren
van de stukjes voor het boek over
Kantens en zijn bewoners. Het zou
natuurlijk het mooiste zijn wanneer
zoveel mogelijk dorpsbewoners
mee willen werken. We horen soms
verhalen van mensen die aangeven
dat er de laatste tien jaar niets is
veranderd, dus zou het niet interes-
sant zijn om een stukje te schrijven.
Niets is minder waar!
In tien jaar is er meer gebeurd dan u
misschien denkt, u heeft immers
tien jaar geleefd! Bedenk ook hoe
leuk het is voor uw kinderen, klein-
kinderen, verdere familie en beken-
den om u in het boek te zien staan.
Vele mensen hebben aangegeven
dat er maandelijks en soms zelfs
wekelijks wel even in het vorige
boek wordt gebladerd. Dus wan-
neer u nog twijfelt of uw bijdrage wel
de moeite waard is: doe mee!

Wanneer u een eigen bedrijf heeft in
Kantens nodigen we u ook van
harte uit om in het kort (50 woorden)
te omschrijven wat uw bedrijf in-
houdt. De fotografen maken een
afspraak met u om dit stukje tekst
van een mooie foto te voorzien.

Kantens heeft ook vele verenigin-
gen en stichtingen. Deze horen
natuurlijk ook thuis in het boek over
Kantens. Ook hiervan zien wij de
stukjes graag tegemoet. U kunt uw
bijdrage aanleveren op het volgen-
de emailadres:
boekcommissie@kantens.nl
Wanneer u vragen heeft kunt u via
bovenstaand mailadres uw vraag
stellen, maar u kunt ook bellen met:
Pian Nomden   557118

Namens de boekcommissie
bedankt voor uw bijdrage en voor
degenen die het nog niet is gelukt
succes bij het schrijven.
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Een nieuw jaar, een nieuw begin. Wat zal het jaar 2016 in politiek opzicht
brengen? Na het Kerstreces was er maandag 4 januari vanaf 16.30 uur
de Nieuwjaarsreceptie in de Statenzaal op het Provinciehuis. Ondanks
sneeuw en minder goed begaanbare wegen kon ik toch aanwezig zijn.
Door de ongunstige weersvoorspellingen waren er helaas wel minder
mensen dan gewoonlijk. Maar ik heb toch veel mensen de hand geschud
om hen een goed Nieuwjaar te wensen: burgers, ambtenaren, mede-
Statenleden, de commissaris van de Koning, burgemeesters, wethou-
ders en raadsleden van allerlei gemeenten. Niet alleen politici waren
aanwezig, maar ook vertegenwoordigers van allerlei organisaties en
instanties.

Alex Wiersma, Provincie Groningen

Deze receptie was niet alleen be-
doeld om elkaar de hand te schud-
den, maar ook om de nieuwjaars-
toespraak van de commissaris van
de Koning, Max van den Berg, te
horen. Het is zijn laatste toespraak,
want dit jaar zal hij afscheid nemen.
Per 1 april neemt zijn opvolger het
stokje over. De sollicitatieproce-
dure is nog in volle gang en we
weten nog niet wie de nieuwe com-
missaris zal zijn.
Wat is eigenlijk de functie van een
commissaris van de Koning en wat
doet hij?

Zowel het jaarverslag als de web-
log zijn op de website van de Pro-
vincie Groningen te vinden.
Als commissaris van de Koning is
hij het gezicht van de provincie en
komt hij op voor de belangen van de
Groningers.
Omdat  hij  ook  voorzitter  van  de
Provinciale Staten is, maak ik hem
meestal in die functie mee.
Eind maart ben ik bijna een jaar
Statenlid. Op dat moment moet ik
afscheid nemen van Max van den
Berg  en zal er iemand anders
voorzitter van de Statenvergade-

Elk jaar schreef Max van den Berg
een jaarverslag: 'Het jaar van Max'.
Hierin staat te lezen en te zien wat
hij het afgelopen jaar heeft gedaan,
zodat iedereen een beeld krijgt van
zijn werkzaamheden.
Zijn dagelijkse belevenissen zijn
iedere week ook terug te lezen in
zijn weblog 'meekijken met Max'.

ringen zijn.
Het nieuwe jaar, het jaar 2016, is
begonnen en we staan voor veel
onduidelijkheden.
Maar één ding is wel duidelijk, er
komt een nieuwe commissaris van
de Koning!

Hilma Oudman-Dam



Beste mensen uit Kantens,
Rottum en Stitswerd,

Wat leuk dat ik de kans krijg van de
redactie van t Lougnijs om eens
iets van mezelf te laten horen:
dank jullie wel!

In eerste instantie ben ik natuur-
lijk heel nieuwsgierig naar hoe het
met velen van jullie gaat. Gelukkig
hebben we Facebook, waar ik een
aantal van jullie alweer 'digitaal'
heb kunnen ontmoeten.

Maar hoe gaat het met mij?

Ik ben Marieke Vesseur (dochter
van Mw. Klein) en woonachtig in
Koog aan de Zaan (bij Zaandam/
Amsterdam) en inmiddels alweer
ruim 16 jaar geleden getrouwd met
mijn lieve man Marc. Samen heb-

ben we twee zonen gekregen, nu 13
en 9 jaar jong. We runnen een be-
drijf genaamd: SugarStars, en heb-
ben sinds eind oktober onze eerste,
fysieke winkel geopend in het cen-
trum van Zaandam.
Op www.sugarstars.nl of www.
facebook.com/sugarstars.nl vind
je meer informatie over onze bezig-
heden.

In 1969 kwam ik, samen met mijn
moeder, wonen in het 'huisje bij het
bruggetje' aan de Usquerderweg 24
te Rottum. Een voor die tijd bijzon-
dere, opvallende situatie,
want mijn moeder was
alleen, en ik was 'getint'
van huidskleur. Het huis-
je lag vrij ver buiten het
dorp, dus door weer en
wind en ook bij veel zon-
neschijn fietste ik naar de
School met den Bijbel in Kantens. Ik
had vast een optimale conditie! :-)
Spelen met mijn vriendinnetjes Fen-
ny, Jolanda, Okkelina, Margriet,
Marrie, Eeke, Jolanda, Ina, Lisette
en de vele anderen, naar de boerde-
rij bij Holtman, melk halen bij boer

Bles, in de zandbak met 'fiene' on-
derhandelen (fijn zand), kauwgom-
ballen halen bij Tiemens, benzine
tanken met mijn moeders brommer
bij …ik weet even de naam niet
meer (tegenover de gereformeerde
kerk), rondjes fietsen rond de kerk,
gymmen bij Climax in t Schienvat,
'kwast' drinken op de ijsbaan, vis
halen bij Nannen… Het zijn een
aantal herinneringen die in me op-
komen.
Na de lagere school ben ik naar de
middelbare  school  gegaan  in  'de
stad'. Een hele grote en spannende
stap voor mij, want al mijn vriendin-

netjes gingen naar een school dicht-
bij. De stad was voor mij een nieuwe
wereld. Gelukkig ontmoette ik in de
klas al heel snel een vriendinnetje

uit Middelstum: Giny Bos,
waar ik nog altijd zeer goed
bevriend mee ben. Samen
konden we gezellig dage-

lijks reizen met de bus.

Na de studie aan het Wessel
Gansfort College heb ik mijn

vleugels uitgeslagen en ben ik ver-
trokken naar het zuiden van het
land. Ik had in die tijd veel vragen
over de zin van het leven en ben
naar een zgn. Bijbelschool gegaan.
Vanuit Zuid-Holland ben ik naar Ede
verhuisd, om daar de PABO te gaan
doen. In Ede heb ik als leerkracht in
het speciaal onderwijs gewerkt,
het zgn. LOM-onderwijs. Een pitti-
ge baan, die me overigens wel veel
voldoening gaf. Kleine klasjes met
veel individuele aandacht voor de
kinderen en ouders. Door omstan-
digheden verhuisden wij in 2001
naar Koog aan de Zaan.

En daar wonen wij nog steeds! Na
ruim 10 jaar in het onderwijs te
hebben gewerkt in Amsterdam als
leerkracht en daarna als Intern
Begeleider, heb ik nu de stap gezet
naar het volledige ondernemer-
schap bij SugarStars. Wij maken
diverse chocoladeproducten,
(bruids-)taarten en bieden work-
shops hierin. Een hele uitdaging!

Mochten jullie eens een keertje in
de buurt zijn van Zaandam: hartelijk
welkom!

Marieke Vesseur



Na het tragische overlijden van Tiemen van Dijken was er geen rijdende
winkel meer in Kantens. Vooral voor veel oudere mensen was het een
gemis. We hoorden dat er in Zandeweer wel iemand kwam en na wat
informatie stond er op een morgen ineens een rijdende winkel voor de
bejaardenwoningen aan de Pastorieweg. We laten u wat nader kennis-
maken met onze nieuwe “melkboer”.

Eerst maar even voorstellen.
Ik ben Roy Walhof. Ik ben geboren
in Hengelo en woon samen met
Jantje Ritzema in Spijk. Wij hebben
twee kinderen, een zoon en een
dochter.

Hoe ben je als Tukker in Spijk
terecht gekomen?
Door mijn partner Jantje ben ik in
Spijk terecht gekomen, want zij
woonde in Spijk.

Wat was je beroep?
Mijn beroep was chemisch-tech-
nisch reiniger van metaalopper-
vlaktes. Dat bedrijf ging failliet en ik
stond op straat.

Hoe ben je ertoe gekomen om
melkboer te worden?
Na vele sollicitaties, wat niks ople-
verde, kwam ik op het idee van een
ventwagen. In veel kleinere dorpen
is geen levensmiddelenwinkel
meer. Met mijn ventwagen hoop ik
de leefbaarheid van deze dorpen
mede in stand te houden.

Je kwam eerst met een oude win-
kelwagen. Sinds enkele weken heb
je een andere betere wagen. Ko-
men er ook meer artikelen in?
De huidige ventwagen die ik nu heb
is langer, breder en hoger, zodat ik
het assortiment kan uitbreiden.
Bovendien kan ik ”de hardlopers”

breder  brengen  wat  stockout  en
bijvullen voorkomt. Als de voor-
raad volledig is, kan ik een totaal-
pakket aanbieden. Dan is het de
bedoeling dat u bij mij ook geld kunt
pinnen. Door een bredere wagen is
de bewegingsvrijheid  in de wagen
ook veel beter.

In welke dorpen kom je?
Ik kom in heel veel dorpen, buurt-
schappen, gehuchtjes e.d., welke
wij nog steeds aan het uitbreiden
zijn. Een economische routing
maken zal een keertje noodzakelijk
zijn.

Heb je thuis hulp bij het vullen?
Mijn vrouw en kinderen helpen
zoveel mogelijk mee.

Kun je iets vertellen over de bak-
kersproducten?
De bakkersproducten komen uit de
bekende bakkerij Olinga uit Bie-
rum. Het zijn dagverse producten,
die elke ochtend opgehaald wor-
den. Alles van brood, koek en ge-
bak is leverbaar (gebak op bestel-
ling).

Mensen denken altijd dat een rij-
dende winkel duurder is. Hoe denk
je daarover?

Natuurlijk ben ik duurder dan de
grote supermarkten, maar ik be-
zorg  wel  thuis,  desnoods  op  de
keukentafel. We horen regelmatig
dat het duurder zijn van mij  t.o.v.
supermarkten wel meevalt. Ik heb
natuurlijk ook te maken met een
duurdere inkoop.

Is er nog tijd voor hobby's?
Voor hobby's heb ik geen tijd meer.

Klanten kunnen je bellen om langs
te komen?
Ik kom iedere vrijdag om +/-10.45
uur het dorp inrijden. Neem contact
met ons op als u wilt dat ik voor uw
deur stop.

Versmarkt het Hoogeland
M 06-20 35 42 48
E info@versmarkthethoogeland.nl
I www.versmarkthethoogeland.nl

Ook voor vragen over producten,
bezorging, catering, kantinebevoor-
rading, neemt u gerust contact met
ons op.

Beleefd aanbevolen: Roy Walhof

Aldert Ritzema
Anje van der Hoek
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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.

Hogelandster Dictee ien Kannes!
In 'Meertmoand - Dialectmoand' zal voor de vierde keer het Hogelandster
Dictee worden georganiseerd. Op 8 maart a.s. kan uw kennis van de
Grunneger Toal worden getoetst  d.m.v. het maken van het dictee, dat
daarna nagekeken zal worden door een deskundige jury. Voor het eerst
zal worden gewerkt met twee categorieën om ook beginners een kans
te geven op een prijs.

Deze avond wordt georganiseerd
in samenwerking met de Vrouwen-
raad Kantens  Zandeweer en het
Huis van de Groninger Cultuur en
zal worden gepresenteerd door
Henk Scholte, bekend van de Gro-
ninger folkgroep “Törf” en “Twij
deuntjes veur ain cent” op Radio
Noord. Bob en Adrian (van de Stroat-
klinkers) zorgen voor de muziek.

Het Hogelandster Dictee zal wor-
den gehouden in t Schienvat in
Kantens en begint om 19.30 uur. De
zaal is open om 19.00 uur en de
entree is gratis. Wilt u zich wel van
te voren aanmelden (graag vóór 22
februari) als u mee wilt doen aan

het schrijven van het dictee of als u
als publiek aanwezig wilt zijn?

Aanmelden kan via:
hogelandsterdictee@gmail.com
of  050-3010605
of  0595-425373.

U kunt het Hogelandster Dictee
volgen op onze facebookpagina.

Winter-licht
vandoag de kroag
omhoog
met nepnerts
tegen de winterwind

en lopend
onder lege luchten
ligt t landschop
der blanco bai
as n wit altoar
van poeiersnij

dit wonder waait
deur hail mien wezen
met n verstilde
zoaleghaid

mou 'k den ook
dij dreum
verlaizen
as t doalkies deuen gaait
noa t vraizen

den geef k mie over
aan mien zinnen
van snijwitte herinneringen
en wordt t winter-licht
van binnen

Anneke Mensen-Siegers
Oet: Toal en Taiken

Thee
Wie hemmen dörst. Gaauw even n potvol thee zetten. Ah, t theeblikje is leeg, mor n nije
pak is aaltied veur haanden. t Knitterpepier der òf, punten ien t puntedeuske en nije
theezakjes ien t blikje. t Wotter is hoast aan kook. Theepot staait kloar. Mor wat is dat
veur roars, gain gewoon Pickwickkoartje aan puutjes, mor alpmoal gonnent mit n soort
kwisvroag der op. Wat binnen dat veur meneuvels?

Zou je voor één dag het andere
geslacht willen zijn?

Wat zou je doen als je onzichtbaar
was?

Willen ze lolleg weden bie
Pickwick?
Thee zel der wel gelieke goud om
smoaken, neem k aan. Taauwke
lös, jakkes dat mout mit verzin,
verneem k wel. t Puutje scheurt
hoast open en k bin gain beminder
van theegroes. k Hang t puutje ien
theepot en sloag haait wotter op.
Eefkes hinneweer slingern, dat der
wat kleur aan thee komt. Slabbe
thee, dat net wotter is, mout k niks
van hemmen.
Harregat, taauwke brekt en t puutje
drift ien glènhaaide thee. Hou krieg
k dij der weer oet? k Wil vingers nait
verbraanden, n lepel mout der heer.
Wat n geknooi!

Wat is het gekst dat je vandaag
hebt gezien?
En dit overkomt mie nait ainmoal,
mor mit regelmoat. Dat k bin aal
goud flaauw van dizze puutjes. Wie
kopen n nij pak en hopen dat dij
beder binnen. Nee, t zulfde gedoun-
te, hou laank zol dizze aktie duren?

Wat zou je wensen als je drie wen-
sen had?
Dat kinnen ie wel roaden, denk k.
Doar heb k gain drij wensen veur
neudeg. Geern olle theezakjes
weerom en aans kopen wie n aan-
der maark!

Anje van der Hoek

______________________________________________________

Nij-joar
Beste mìnsen,
Ook veur joe de beste wìnsen:
De toukomst kennen wie nait,
das mor goud, van wel nait wait…
Aans t kin gain pien of verdrait
mor veul plezaaier en n goie gezondhaid.

Aldert en Geertje
______________________________________________________
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Vertelavond in het Vertelcafé
Op vrijdagavond 8 januari vond in t Schienvat in Kantens een sfeervol
Vertelcafé plaats. De bovenzaal van t Schienvat was sfeervol ingericht
met schemerlampen en kaarsen. Tweeënveertig bezoekers luisterden
vol aandacht naar de vele mooie verhalen. Onder het genot van een
glaasje Glühwein en een kopje chocolademelk met een kniepertje
konden de luisteraars genieten van de legendes, sprookjes en zelfge-
schreven verhalen van de vertellers.

Vertelfestival
Wij zijn al weer bezig met het
Vertelfestival. Dit jaar zal dat
plaats vinden op zondag 4 sep-
tember. Onze werkgroep be-
staat op dit  moment uit  drie
mensen: Gerda Onnes, Martha
van Dijk en Corrie Lenstra. Dit
zijn er te weinig en we zoeken
versterking.

Als “Werkgroep Vertellen” or-
ganiseren we vier keer per jaar
het Vertelcafé. Het Vertelfesti-
val laten wij eens in de twee jaar
plaatsvinden.

We zijn op zoek naar mensen
die mee willen denken en orga-

De tien vertellers kwamen vanuit
de hele provincie: Nelle Raaphorst
uit het Westerkwartier wist de luis-
teraars te emotioneren met haar
eigen verhaal. Ook Harke Winter,
Henk Wierenga, Hennie van der
Laan en Rensina Dijkhuizen uit het
Westerkwartier hadden schitte-
rende verhalen uit hun omgeving.
Ook Anke Mulder (uit de stad) en
Greet Vrijenhoek uit Winschoten
boeiden het gezelschap ademloos.
Annie Mekel en Nane van der Mo-
len van het Hoogeland hadden ook
leuke sprookjes, waar het publiek
om moest lachen.
Ina de Raad uit Slochteren had ten
slotte een schitterend verhaal, dat

zij op een mooie manier bracht.

Het publiek kon er maar niet ge-
noeg van krijgen en na de tweede
pauze vertelden enkele vertellers
nog spontaan een verhaal tot laat in
de avond.

Wij hebben weer genoten van een
schitterende avond.
De volgende vertelavond zal we-
derom in t Schienvat plaatsvinden
op vrijdag 18 maart. Wij vieren dan
de Wereldverteldag. Het thema van
deze dag is : “Sterke vrouwen” en
daar zullen de (buitenlandse) ver-
tellers op inspelen. U hoort hierover
later meer.

niseren. Dit kan papierwerk zijn,
maar dit kunnen ook praktische
zaken zijn.

Om een beeld te krijgen van onze
activiteiten kun je een kijkje ne-
men op onze website:
www.vertelfestival.nl
Voor meer informatie of om je
aan te melden kun je contact
opnemen met een van ons of via
de mail:
vertellen@kantens.nl
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De redactie heeft mij gevraagd over mijn werk te vertellen. Mijn naam
is Henri Kooistra, geboren op 1 september 1989 aan de Kerkhofsweg
15 in Kantens en woon nu aan de Poelestraat 11 in Kantens samen met
mijn vriendin Marjorie van Dijken.

Mijn vader, Jan Kooistra, is op 1
maart 1987 begonnen als zelfstan-
dig ondernemer aan de industrie-
weg 9 in Bedum met de “Handels-
onderneming en Tuincentrum
Kooistra”, op dit bedrijfspand voe-
ren we nu de naam “Kooistra Tuin
en Dier”. Op 22 april 2006 ben ik bij
de onderneming ingekomen en om
dat mogelijk te maken, hebben we
een tweede vestiging aan de indus-
trieweg 2a geopend. Op dit bedrijfs-
pand voeren we de naam “JAHE-
KO” (JAn en HEnri KOoistra), waar
we fietsen, quads en tuinmachines
verkopen, repareren en onderhou-
den.

Op dat moment was ik 16 jaar en
vanzelfsprekend komt er dan een
hoop op je af. Ik werd eigenlijk in het
diepe gegooid, ik moest leren met
klanten om te gaan, hen een pro-
duct verkopen en te begeleiden in
de aftersales. Hier had ik echter

nog vrij weinig kaas van gegeten.
Hoe verkoop je een product? Hoe
krijg je het vertrouwen van jouw
klant? Het ging natuurlijk met val-
len en opstaan, maar ik had al gauw
door dat je goed moet luisteren naar
de wensen en behoeften van de
klant. Wat ook zeker belangrijk is,
is hen het vertrouwen geven dat zij
met een gerust hart bij jou kunnen
kopen. Dit houdt voor mij in dat
wanneer er zich problemen voor-
doen ik er alles aan doe om dit zo
gauw en goed mogelijk te verhel-
pen.
Oplossingen vinden is ook een leu-
ke kant van mijn beroep, je wordt
hiermee soms aardig op de proef
gesteld want je hebt te maken met
een enorm verschil in mensen.
Gelukkig reageren de meesten heel
redelijk, maar er zitten ook moeilij-
ke situaties tussen. Hoe zijn de
problemen ontstaan? Vanuit het
product, de manier van gebruik of
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een verkeerd advies? In dit soort
gevallen stel ik alles op alles om de
klant tevreden de deur uit te laten
gaan, pas dan ben ik ook tevreden.
Dat geeft mij plezier in het werk.

Het onderhoud en de reparaties
doen wij allemaal zelf. Mijn vader
en ik hebben allebei een opleiding
tot automonteur gevolgd en afge-
rond, hierdoor krijg je kennis van
een verscheidenheid aan techniek.
We hebben een ruime werkplaats
welke van alle gemakken is voor-
zien. Hier ligt dan ook onze passie:
problemen oplossen, machines
repareren en onderhouden. De pro-
ducten die wij verkopen vragen
behoorlijk kennis van techniek, van
eenvoudig een nieuwe steel aan
een schep te monteren tot comple-
te motorrevisies van quads en ga-

zonmaaiers . Het mooie van mijn
werk is dat iedere dag totaal anders
is, dat maakt het uitdagend.

Men kan bij ons terecht voor alles
op het gebied van tuin en dier,
fietsen, quads en tuinmachines.
Graag maak ik ook even gebruik
van deze mogelijkheid te vertellen
dat wanneer u iets van dit alles
nodig heeft, ik het natuurlijk zo even
na mijn werktijd bij u thuis kan
afleveren in Kantens, Rottum of
Stitswerd. Is uw fiets of tuinmachi-
ne aan onderhoud toe? Bel of mail,
dan haal en breng ik die graag bij u
thuis.
Zie ook www.jahekobedum.nl en
anders graag tot ziens in één van
onze winkels!

Henri Kooistra

Twee toneelgezelschappen
spelen voor u
Een toneelstuk in drie bedrijven, over een man en een vrouw, een
computer en de hulpverlening…

19 februari in het Dorpshuis van Rottum.
Aanvang 20.00 uur - Entree leden � 4,00; niet-leden � 6,00
en
20 februari in de Kandelaar, Hoofdstraat-Oost 18 in Uithuizen.
Aanvang 20.00 uur - Entree � 7,50
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Lijndansen
Op 3 januari begon het te spoken in huis. Zag ik dat nu goed? Knipperde
het licht of knipperde ik met mijn ogen? Ik verbeeldde het me zeker. Even
later weer. En later nog een paar keer. Ik vermoedde dat mijn schemer-
lamp zich langzaam aan het begeven was. Eindelijk tijd om de energie-
vretende lamp te vervangen door een ledlamp. Dat was er nog steeds niet
van gekomen, omdat het niet een kwestie was van simpel een andere
lamp indraaien. Nee, de complete schemerlamp moest vervangen
worden.
Teletekst bracht uitkomst. Lijndansen. Het fenomeen schijnt niet nieuw
te zijn,  maar ik had er nog nooit  van gehoord. Door ijzel  krijgen de
stroomdraden een soort vleugels en in combinatie met harde wind gaan
ze dansen, dat wil zeggen ze zwiepen heen en weer en komen vervaarlijk
dicht bij elkaar en soms tegen elkaar aan. Dat veroorzaakt kortsluitinkjes,
zogenaamde stroomdippen.
Nou dat is me wat. Zijn we hier in Groningen nog lang niet bekomen van

een schuddende bodem,
krijgen we flikkerende lam-
pen. Is het gas steeds het
probleem, komt de elektri-
citeit erbij. Ik ben altijd al
tegen die kolencentrale
geweest. Of heeft dat er niets
mee te maken. Ben ik even

blij dat ik zo'n veertig jaar geleden vanuit het westen hiernaartoe ben
geëmigreerd.
Maar goed stroomdippen dus. Wat mij betreft het mooiste woord van
2016. Nu al, begin januari. En lijndansen als goede tweede.
Op het journaal zag ik de lijnen dansen. Als ik de regie had gehad had ik
er een muziekje 'onder' gezet. Bij dansen hoort muziek. En ineens moet
ik denken aan de homoniem van lijndansen, beter bekend als line
dancing.
Op markten en braderieën wordt ter verhoging van de feestvreugde vaak
een demonstratie gegeven
van line dancing. Ik vind het
vreselijk, maar ik moet er
naar kijken. Volwassen
vrouwen en mannen. Al dan
niet uitgedost met laarzen
met sporen, leren broeken,
grote riemen, een fel ge-
kleurd T-shirt (liefst met een
Amerikaanse vlag), leren
jasjes met sliertjes en een
grote hoed. Ze moeten op cowboys lijken. De koeien en de paarden
hebben ze thuisgelaten. Nu speelde ik als kind ook cowboytje, of zoals
we toen zeiden koiboitje. Alleen een neppistool was voldoende. Je hoefde
niet te dansen, er was ook geen muziek, je slaakte kreten als pang, pang
en jij bent dood. Dat was een spel. Maar de line dancers zijn bloedserieus.
Kijk maar naar hun gezichten. Ze komen allemaal gelijk naar voren en
kijken erbij alsof dit het vervelendste dansje is wat ze kennen. Ogen-
schijnlijk kinderlijk eenvoudige passen. Dan weer naar achteren en maar
ongeïnteresseerd kijken. Als het maar in lijn is. Allerlei bejaardenclubs
schijnen zich er aan over te geven. Goed voor de beweging. Verplicht
chagrijnig kijken. Gezellige countrymuziek erbij, maar de gezelligheid wil
niet echt lukken. Misschien moet een beoefenaar mij eens uitleggen
waarom je daar zo bij moet kijken.
Mij niet gezien. Ik ben dol op dansen, maar als ik met cowboypistool op
de borst moet kiezen tussen line dancing en lijndansen, kies ik voor het
laatste met bewegende bodem en kolencentrales erbij.

Eric de Klerk

n rimpelsstitswerd@gmail.com n www.tlougnijs.nl
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Agenda
Rottum
19 februari
20.00 uur
Dorpshuis Rottum
De Kloosterspeulers en rederijkers-
kamer Vondel spelen:
Mijn man is verslaafd

20 februari
20.00 uur
De Kandelaar
Hoofdstraat-Oost 18, Uithuizen
De Kloosterspeulers en rederijkers-
kamer Vondel spelen:
Mijn man is verslaafd

Tot 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
___________________________________________

Zaterdag 6 februari
t Schienvat
20.00 - 21.30 uur
theatervoorstelling De Wonder-
boom

Zondag 7 februari
t Schienvat
15.00 - 16.30 uur
theatervoorstelling De Wonder-
boom

Maandag 8 februari
t Schienvat
20.00 uur
VDK vergadering

Let op!
Onze openingstijden zijn:
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 5 februari
Puree met rode kool en hachee

Vrijdag 12 februari
Bruine bonensoep met stokbrood

Vrijdag 19 februari
Bamischotel met sla

Vrijdag 26 februari
Stamppot v/h huis

Tot ziens bij Jeanet

Dinsdag 16 februari
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
fotoclub o.l.v. J.P. Kapteijn

Dinsdag 23 februari
t Schienvat
20.00 - 22.30 uur
Vrouwen van Nu
lezing

Woensdag 24 februari
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
bridgeclub

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT

Maandag
17.45 - 18.45 uur
KRC voetbalclub
19.30 - 22.30 uur
Toneelclub Advendo

Dinsdag
9.30 - 12.00 uur
schildercursus o.l.v. Gerda Onnes
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
18.00  19.00 uur
KRC voetbalclub
19.30  22.00 uur
schildercursus o.l.v. Gerda Onnes
20.00 - 21.30 uur
tai chi

Woensdag
13.30 - 16.00 uur
bridgecursus
17.45 - 18.45 uur
KRC voetbalclub
19.00 uur
toneelclub Advendo (jeugd)

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

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:
30 en 31januari
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum  0596  572818
6 en 7 februari
Tandartspraktijk Aan de Meeden
Winsum  0595  442244
13 en 14 februari
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen  0595  431716
20 en 21 februari
L.F. Hernandez Bonilla
Middelstum  0595  552292
27 februari
Tandartspraktijk Booij
Winsum  0595  441545
28 en 29 februari
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum  0596  572818

Patiënten van de aangesloten prak-
tijken binnen de Vereniging Tand-
artsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten de website
www.vtng.nl raadplegen voor in-
formatie over de dienstdoende
tandarts/praktijk.
Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts tele-
fonisch te consulteren.

_______________________________________

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

PSYCHOTHERAPIE EN
LICHAAMSWERK
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk:
Groensingel 38 in Middelstum.

 06  51255926
W binnenwerk-psychotherapie.nl
________________________________________

MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum -  0595  437555
________________________________________

KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:

 050 3140211
________________________________________



15

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:

 0597  412613
________________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
 0595  551084 -  06  14611173

________________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST:
 0595  551084 -  06  14611173

____________________________________________________

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
zondag 31 januari
09.30 uur - ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
14.30 uur - ds. P.A. Slager
zondag 7 februari
09.30 - ds. P.A. Slager
14.30 - ds. J.H. Kuiper, Assen
zondag 14 februari
09.30 -  ds. L.J. Joosse, Groningen
14.30 -  ds. P.A. Slager
zondag 21 februari
09.30 - ds. P.A. Slager
16.30 - ds. C. v.d. Leest, Groningen
zondag 28 februari
09.30 -  Leesdienst
16.15 - ds. H.G. Gunnink, Ten Boer

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
Zondag 31 januari
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J.J. Lof
Zondag 7 februari
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. R. Jansen
Zondag 14 februari
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J.P. Rozema

Zondag 21 februari
09.30 uur  ds. J.J. Lof
14.30 uur  ds. J. Oosterbroek
Zondag 28 februari
09.30 uur  leesdienst A.J. Koende-
rink
14.30 uur  leesdienst Joh. Spriens-
ma

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
ANTONIUSKERK
Zondag 31 januari
10.00 uur  ds. G.A. Segger, Uithui-
zen

DORPSKERK ROTTUM
Zondag 31 januari
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje
Zondag 14 februari
19.00 uur  ds. F. Stalman
Zondag 28 februari
19.00 uur  ds. H. Poot
__________________________________________

DIEVERDOATSIE
MARKT
Tijdens het referendum over het
associatieverdrag tussen de Euro-
pese Unie en Oekraïne op woens-
dag 6 april, is er weer een diever-
doatsiemarkt in t Schienvat in Kan-
tens.

Het huren van een stand tijden de
markt  is  geheel  GRATIS.  Het  is
echter niet toegestaan zelf meen-
genomen consumpties te nuttigen.

Opgeven kunt u bij Rita Pool
o.pool1@kpnplanet.nl of M 06-
20839053
Inrichten van de stand kan v.a. 's
morgens 10.00 uur.

IJs
Ik heb de bomen horen breken
het was nacht, de takken knarsten
kapot, alles wat viel was hard
bevroren en uren achtereen
klonk het geluid van wat
uit de kruin werd verloren:
de nacht kraakte,
de bomen gaven zich over.

Coen Peppelenbos
Uit: Dagblad van het Noorden
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op t Lougnijs kost
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___________________________________
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Fred Reiffers - Kantens

Drukwerk:
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Foto van de maand
IJzingwekkende  IJzel

De eerste week in het nieuwe jaar zorgde voor een totaal andere gewaarwording dan de laatste maanden van
2015. Nu koud, winderig, temperaturen onder nul en spekgladde wegen. Maar dan dit beeld! Was het
dronkenschap toen ik 's morgens de ogen opende? Was het plotsklapse staar? Een beeld uit een vreemde
onderwaterdroom? Of was het ijzel op mijn ramen die ervoor zorgde dat mijn uitzicht naar buiten er wat anders
uitzag dan anders...

   Paul Moonen - Stitswerd

Oud papier
Zaterdag 13 februari

vanaf 9.00 uur
T 0595 - 439907

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

JUBILEUMVOORSTELLING JEUGDTHEATERSCHOOL WONDERBOOM

Sporen
Ik ga weg en kom nooit meer terug
Zondag 7 februari Dorpshuis, Kantens
Prijs: Volwassenen:  8,-
Kinderen en jongeren t/m 18 jaar:  4,-
Aanmelden via:

 info@wonderboom.nl
Meer informatie:
www.wonderboom.nl
of  06-57343739 (ma-wo-vr)

Jeugdtheaterschool Wonderboom


