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Kerstsfeer in Stitswerd
Het is een soort 'vol verwachting klopt ons hart'. Ik verheug me op de avond van 11 december: de adventsdienst
bij kaarslicht in het kleine, gele kerkje in Stitswerd. Het is haast ouderwets om naar de kerk in eigen dorp
te gaan, in de sfeer van Rien Poortvliets Langs het tuinpad van mijn vaderen. Het idee dat je op diezelfde houten
banken zit (waar je ook een houten rug van krijgt, dit terzijde) waar generaties terug ook voorouders hebben
gezeten. Dat je lópend naar de kerk kunt. Neem me niet kwalijk dat ik, oude ziel, hier vol verwachting naar
uitkijk. Voor de kerk staat een Stitswerder in een oranje veiligheidshesje de vehikels van de kerkgangers naar
de juiste plek te dirigeren. Er schijnt licht naar buiten vanuit de hoge ramen zodat de kerk warm afsteekt tegen
de donkere nachtlucht. Ik vrees met grote vreze dat er geen plek meer is in deze graag bezochte dienst, maar
we weten nog een plekje te bemachtigen.

We houden onze jassen nog even
aan hoewel de kachel in het midden
tussen de banken flink zijn best
doet. Het orgel wordt al bespeeld,

zwijgt dan zodat we in de stille
omgeving de klok horen beieren.
Een eeuwenoud geluid. Vocaal en-
semble Het Hoogeland opent met

de ook eeuwenoude wens 'geef ons
vrede' als de koorleden binnen ko-
men lopen. Het is de authenticiteit,
de echtheid, waardoor ik de ge-
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organiseerde diensten in dit kerkje
zo kan waarderen. De bijbellezin-
gen worden door Stitswerders ge-
daan. De wat gebogen vrouw die zo
begaafd ook de prachtige kerst-
stukken in de kerk heeft verzorgd,
richt zich op achter de lessenaar.
Ze lijkt haast te groeien als ze dat
oude, zo vaak vertelde verhaal voor-
leest over herders die het Kind
bezochten na een engelenkoor te
hebben gezien. Het wat steunende,
pompende orgel. De eenvoud van a
capella koorzang, door de één ge-
zongen met een energiek rood aan-
gelopen gezicht, door de ander met
een haast serene uitdrukking. De
'gezegende kerstdagen' die we de
voorganger toewensen als we zijn
hand schudden. En waarna we bijna
onderuit gaan op het stenen paadje
buiten de kerk, want het is vochtig
weer. De tientallen flakkerende
kaarsen in de vensterbanken die
wij vroeger na de dienst uit moch-
ten blazen. Zodat we er natuurlijk
een wedstrijdje van maakten wie
de mééste kon uitblazen. Enfin.
Iets van deze sfeer blijft hangen en
dragen  we  mee  de  week  in.  De
twee weken voordat kerst wordt

gevierd eigenlijk. Misschien word
ik gezien als een ouderwets type
(waar heus een kern van waarheid
in schuilt), maar dat gevaar neem
ik maar voor lief.
Ik wens het ook u allen toe: geze-
gende kerstdagen.

Tekst en foto's:
Antrude Oudman

Licht in donkere dagen
Het zijn de donkere dagen voor kerst, wordt er wel gezegd. De tijd
dat het licht is per 24 uur is maar heel kort en de lampen gaan al
weer vroeg aan. We maken het gezellig in huis door veel kaarsen
aan te steken en warme lampjes in een dennenboom te doen. Zo
komen we deze donkere dagen weer door, op weg naar het
voorjaar.

Soms hebben mensen niet alleen aan het eind van het jaar
donkere dagen maar is er het hele jaar weinig licht in hun leven.
Ook ik heb een heel donker jaar achter de rug en daarom steek
ik op oudejaarsavond een kaars aan om het nieuwe jaar met licht
te starten in de hoop dat 2017 meer licht zal geven dan het oude
jaar.

Wimjan Rietdijk
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Redactioneel
Voor u ligt al weer het laatste nummer van 2016.
Het was een mooi jaar met vele hoogtepunten. Zo begonnen we met een
schaatsuitje, hadden we twee schrikkeljarigen, voor het eerst jeugdto-
neel Advendo, een geslaagd molenweekend, aten we appeltjes van
Oranje en kampeerden we op Kamping Cantens. Verder lazen we elke
keer de overpeinzingen in Rimpels en genoten we van de foto's van de
maand. Ook ben ik heel blij met het starten van de Kroontjespen. Nu is
er een pen voor elke leeftijd.

Het is niet mogelijk iedereen per-
soonlijk te noemen die op welke
wijze dan ook heeft meegewerkt
aan het tot stand komen van ONZE
krant, want dat is het, maar via deze
weg wil ik namens de redactie
zeggen: Bedankt allemaal!

Afgelopen jaar heb ik besloten per
januari 2017 te stoppen als redac-
tielid en eindredacteur van t Loug-
nijs. Na bijna 10 jaar met heel veel
plezier in de redactie te hebben
gezeten geef ik het stokje door. Ik
ben er heel trots op dat ik ook heb
mogen meewerken aan de ver-
nieuwingen die t Lougnijs heeft door-
gemaakt.
Na 29 jaar op A5 formaat zijn we in
2009 overgegaan op A4. Het was
voor velen heel erg wennen, maar
uiteindelijk denk ik dat iedereen er
nu wel aan gewend is.
Ook hebben we in deze tijd een
eigen website gekregen, waar je
elke maand weer online de krant
kunt lezen of herinneringen uit het
verleden kunt ophalen.
En toen het meinummer van 2013.
Voor het eerst kwam er een Loug-
nijs uit waarvan de voorste en ach-
terste twee pagina's in full color
waren. Het was het nummer over
de troonswisseling van dat jaar. Ik
weet nog dat we als redactie heel
trots op die editie waren.

Ook Paulien Ros stopt met het redi-
geren van t Lougnijs. Wij willen haar
heel erg bedanken voor al het werk
dat ze voor ONZE krant heeft gedaan.

Als laatste wil ik alle redactieleden
waar ik de afgelopen 10 jaar mee
heb mogen samenwerken heel
hartelijk bedanken voor de gezelli-
ge uurtjes die we hebben doorge-
bracht. Ook de maandelijks be-
spreking met vormgever Fred Reif-
fers was heel aangenaam en we
zijn vaak al pratend tot leuke crea-
tieve ideetjes gekomen, zie de Sin-
terklaaseditie van dit jaar.

Ik wens de huidige redactie heel
veel succes in het komend jaar en
ik weet zeker dat de krant net zo
mooi zal zijn als ze dat de afgelopen
10 jaar is geweest.

Alle lezers van ONZE krant wensen
wij  al  het  goede  in  2017 en  we
hopen dat u met net zoveel plezier
t Lougnijs blijft lezen.

Namens de hele redactie,
Wimjan Rietdijk
eindredacteur

Mijn naam is Ina Prins, 58 jaren
jong, moeder van drie kinderen en
ik woon bijna 24 jaar in Rottum. Ik
ben geboren in Bennekom, Gelder-
land, en opgegroeid in Ten Boer.

Wat at u als kind het liefst?
Spruitjes en stamppot rauwe andij-
vie met uitgebakken dobbelsteen-
tjes spekvet er door. Ik vind dat nog
steeds erg lekker, maar aangezien
mijn huisgenoten er niet zo gechar-
meerd van zijn eet ik het niet zo
vaak.

Wat deed u het liefst in de kinder-
jaren?
Stoeprandje, elastiek twist, touw-
tje springen, tollen en blikspuit.

Wat was uw grootste hobby?
Lezen, breien en haken. Nog
steeds.

Welk beroep heeft u uitgeoefend?
Ik heb bijna 25 jaar als activiteiten-
begeleidster gewerkt, tot novem-
ber vorig jaar. Toen werd mijn func-
tie wegbezuinigd en zit ik op dit
moment zonder werk.

Wat is uw grootste ergernis?
Aso gedrag.

Wat mist u tegenwoordig het
meest uit uw jeugdjaren?
De zorgeloosheid.

Waarover maakt u zich tegen-
woordig de meeste zorgen?
De manier waarop we met elkaar
omgaan, o.a. racisme, homohaat.

Wat zou u graag nog eens willen
doen?
Ik zou het echt niet weten. In ieder
geval géén parachutespringen of
een ballonvaart.

Wie schrijft er volgende keer met
de kroontjespen?
Peter v.d. Ploeg uit Rottum.

Vertelcafé Kantens
Op vrijdagavond 13 januari 2017 organiseren we weer een winterse
vertelavond in Kantens. U kunt komen luisteren naar hartverwarmende
verhalen. Maar u mag zelf ook komen vertellen. De koffie, thee en
glühwein staan klaar. Kom naar deze gezellige avond in cultureel
centrum t Schienvat aan de Kerkstraat in Kantens.

We starten om 20.00 uur.
De entree bedraagt € 5,00 (incl.
twee consumpties).
Komt u ook langs? U bent van harte
welkom!

www.vertelfestival.kantens.nl/
vertelcafe
Contactgegevens: tel. 0595-552390
/ 0628403163
email: vertelcafe@kantens.nl

Licht ...
Licht, dat ons aanstoot in de morgen.

'Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt.
Waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draag'.

dichter-pastor Huub Oosterhuis
Uit de bundel 'Tussentijds'

Giften
Afgelopen periode hebben we de volgende giften mogen ontvangen:
NBvP, Vrouwen van Nu ......................................................... 10,00
Dep. Middelstum Nut van het Algemeen .................................. 15,00
Hartelijk dank voor uw gaven!
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Mijn naam is Kees Kamphuis. Ik woonde aan het Boterdiep tussen
Middelstum en Kantens. Het officiële adres was toen Molenweg 21. Het
arbeidersgezin bestond uit zes personen, nl. de ouders Johannes en
Elizabet en de kinderen Menno, Klaziena, ondergetekende en Okkelina.
Ondertussen ben ik 54 jaar oud, vader van twee zonen en getrouwd met
Ineke Buikema. In 1988 heb ik Ineke ontmoet en na vier jaar samen te
hebben gewoond in Zuidlaren zijn we in 1992 getrouwd. Wij wonen nu
in Loppersum. In 1995 hebben we daar een bouwkavel gekocht en zijn
toen een eigen huis gaan bouwen waar wij met veel plezier wonen. De
jongens zijn 22 en 18 jaar oud. De oudste is afgestudeerd als ingenieur
en de jongste zit op de HBOV (verpleegkunde). Mijn vrouw werkt in het
onderwijs.

Ik heb met veel plezier in Kantens
gewoond. Zat op de gereformeerde
school (School met den Bijbel).
Liep op de woensdagmiddagen fol-
ders van winkel Hoeksema uit
Middelstum en tevens twee keer
per week de Ommelander Courant.
Jarenlang op de gymnastiekvere-
niging Climax gezeten en ook nog
even voetballer bij KRC geweest.
Wij hadden thuis altijd veel bees-
ten, hond, kat en ontzettend veel
konijnen. Pa was konijnenfokker
en had regelmatig successen op
tentoonstellingen. Het huis aan de
Molenweg stond daar fantastisch.
Uitzicht op de landerijen en wonen
aan het water was een genot. In de
zomer vissen en in de winter, wan-
neer het gevroren had, op het Boter-
diep een baan vegen voor de schaat-
sers. Helaas kon ik zelf niet schaat-
sen. Ik kom nog regelmatig in Kan-
tens want mijn zus woont daar.

Ik ben 36 jaar werkzaam in de
gezondheidszorg. Wilde eerst
vrachtwagenchauffeur worden,
maar mijn ouders vonden dat niet
verstandig. Toen gesolliciteerd in
de gezondheidszorg. Begonnen als
leerling ziekenverzorgende in ver-
pleeghuis Coendershof te Gronin-

gen. Moest toen intern gaan wonen
in het zusterhuis op een klein ka-
mertje. In die periode waren er nog
weinig mannen (broeders) in de
zorg, maar dat werd later anders.
Na de interne opleiding gewerkt als
gediplomeerd verzorgende. In 1988
begonnen op Dennenoord te Zuid-
laren en daar gewerkt als verpleeg-
kundige en later richting het mana-
gement. Zowel intra- als extramu-
raal gewerkt. De gezondheidszorg
is een mooi vak, maar langzamer-
hand behoorlijk uitgehold. Werk nu
als leidinggevende care/cure bij
zorggroep Groningen in locatie
Maartenshof.

In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger
bij de FC Groningen. Ben daar werk-
zaam bij de medische dienst, on-
derdeel calamiteitenteam, als ver-

pleegkundige. Dat betekent dat ik
alle thuiswedstrijden aanwezig ben
in de Euroborg. Langzamerhand lief-
hebber geworden van het voetbal-
len. Voordat ik hieraan begon als
vrijwilliger bij het Rode Kruis ge-
werkt bij de colonne van Delfzijl.
Ben een groot fan van Nederlands-
talige muziek en vooral 'piratenmu-
ziek'. Luisterde vroeger veel naar
piratenzenders, maar helaas zijn
ze er niet meer.

Ik heb jullie weer bijgepraat over
mijn  levensloop  en  verder  wil  ik
iedereen in Kantens en omgeving
fijne kerstdagen en een goed en
vooral gezond nieuwjaar toewen-
sen.

Groet,
Kees

Eerste gezamenlijk BMWE-besluit in voorbereiding
De colleges van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) stellen hun raden voor om het herindelingsontwerp om per 1
januari 2019 te komen tot een herindeling van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond, vast te stellen. Als dat gebeurt, is het eerste gezamenlijke
besluit van de vier gemeenten genomen.

De eerste formele stap in een her-
indelingsproces is het vaststellen
van een herindelingsontwerp. In
dat ontwerp staan onder andere de
grenzen van de nieuwe gemeente,
de situatiebeschrijving en de voor-
geschiedenis van de vier gemeen-
ten, de motieven voor herindeling,
toetsing aan het beleidskader, fi-
nanciën en de beoogde fusieda-
tum. In het geval van BMWE is dat
1 januari 2019.

Het herindelingsontwerp wordt

deze maand opiniërend in de raden
besproken. Vervolgens worden de
reacties geïnventariseerd en wordt
gekeken in hoeverre dit tot aanpas-
sing van de stukken leidt. In januari
krijgen de raden dan een eenslui-
dend raadsvoorstel voor een herin-
delingsontwerp BMWE. Dat zal acht
weken ter inzage liggen - geduren-
de die tijd kan iedereen die dat wil,
een zienswijze indienen. De inge-
diende zienswijzen worden beoor-
deeld en verwerkt in een reactieno-
ta. Het herindelingsontwerp, de

reactienota, het visiedocument en
een voorstel voor de nieuwe naam
vormen de input van het herinde-
lingsadvies. De raden wordt ge-
vraagd dit advies vast te stellen,
waarna het naar het college van
Gedeputeerde Staten en vervolgens
naar het ministerie van Binnen-
landse Zaken gaat.

De BMWE-gemeenten fuseren tot
één gemeente. De beoogde fusie-
datum is 1 januari 2019. Samen
staan de gemeenten sterker in het

bedienen van de ± 50.000 inwo-
ners in het gebied boven Gronin-
gen. De afzonderlijke gemeenten
werken nu al intensief op diverse
terreinen met elkaar samen. De
mogelijkheden voor samenwerking
hebben het eindpunt bereikt. Een
volgende stap, nl. herindeling, moet
nu worden gezet.
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Eén van de prachtige zalen in het Provinciehuis is de Statenzaal. Naast
alle andere vergaderingen wordt hier bijna elke maand een Statenver-
gadering gehouden. In deze zaal nemen wij als 43 Statenleden besluiten
voor de provincie Groningen. In deze historische zaal met kroonluchters
zitten wij als Statenleden in een dubbele opstelling op roestbruine leren
stoelen aan lichthouten tafels. Het daglicht valt door de glas-in-loodra-
men met hierop gemeentewapens en wapens van waterschappen.
Eventuele hinder van zonlicht wordt weggenomen door damasten gor-
dijnen. Aan de wanden hangen portretten van de leden van het huis van
Nassau en Oranje. Al meer dan vier eeuwen wordt er vergaderd in de
Statenzaal van het Provinciehuis. Een ruimte die in 1602 door de Staten
van Stad en Ommelanden in gebruik werd genomen.

Daarvoor was het een lokaal van de
Latijnse school. Na een verbou-
wing werd het in 1688 een zaal met
een Italiaans witmarmeren vloer.
Binnen de rechthoekige eikenhou-
ten omheining was er een theater
opstelling met houten vergaderban-
ken en stoelen met groene bekle-
ding en voor de stadhouder een
stoel met rode bekleding. De wan-
den waren bekleed met goudleer-
behang dat flonkerde in het licht van
de twee glimmend gepoetste kope-
ren kaarsenkronen aan de zolde-
ring en de twaalf vergulde armen
met kaarsen aan de zijmuren. Aan
weerszijden van de gebrandschil-
derde ramen hingen groene gordij-
nen. In de eeuwen erna bleven de
opstelling en het interieur niet on-
veranderd.
In 1897 klaagden  de gedeputeer-
den dat 'de slechte sluiting van
deuren en vensters der Statenzaal
eenen  zoodanigen tocht veroor-
zaakt, dat men, zonder gevaar voor

de gezondheid, daar niet kan ver-
blijven'. Dus komen er nieuwe vloe-
ren, ramen, luiken en houten betim-
meringen. Op 3 juli 1900 wordt de
Statenzaal feestelijk heropend. Mijn
mede- Statenleden klaagden ook,
over de stoelen. Meestal is een
Statenvergadering een lange zit en
ze hadden liever een geriefelijke
bureaustoel met armleuningen.

Tijdens een paar vergaderingen
werden allerlei modellen uitgepro-
beerd. Sinds de vorige Statenver-
gadering zitten we nu op nieuwe
lichtgrijze bureaustoelen met arm-
leuningen aan een tafel met wit
tafelblad. Op de vloer in het midden
ligt een ovaal wit kleed met hierop
de notulen van de eerste Statenver-
gadering in 1602. Die notulen staan
ook in groene letters op de lichte
gordijnen. Wellicht zal het (lange)
vergaderen ons nu licht vallen?

Hilma Oudman-Dam
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Geachte lezers van t Lougnijs

Mijn naam is Rob von Hebel en wij
wonen sinds april 1992 in Kan-
tens. Samen met Corrie mijn vrouw
heb ik vier kinderen: Francisca,
Claudia, Charlotte en Sander. Ik
ben in Vancouver (Canada) gebo-
ren en heb voor Kantens in Harde-
garijp, Leeuwarden, Drachten, Wil-
dervank, Veendam (middelbare
school), Onstwedde, Hoogezand-
Sappemeer, Groningen (twee
adressen) en Roden (twee adres-
sen) gewoond. Veel mensen zeg-
gen dat ik dan wel heel vaak ver-
huisd ben, ik vind het nogal mee-
vallen.

Voordat ik bij mijn huidige werkge-
ver aan het werk kwam heb ik de
meest uiteenlopende werkzaam-
heden gedaan. Als aspirant ver-
pleegkundige in de zwakzinnigen-
zorg in 'Nieuw-Woelwijck' in Sap-
pemeer, in de psychiatrische in-
richting 'Dennenoord' in Zuidlaren,
in vrijetijdskledingzaak de 'Kake-
toe' in Groningen, bij een isolatie-
bedrijf, als barkeeper in de 'Lorelei'
in Groningen, 'Café Chantant' en
bar-dancing 'C'est si Bon' in Win-
schoten, bar-dancing 'Temptation'
in Appingedam en als bedrijfslei-
der in 'Bar Looks' in Roden, als
verkoper in een exclusieve heren-
kledingzaak 'Vinnic' in Roden, als
vertegenwoordiger in bevestigings-
materialen en elektrisch handge-
reedschap bij 'Multifast' uit Heer-
hugowaard.

Mijn huidige werkgever is Schut
Geometrische Meettechniek in

Groningen. Dit is een bedrijf dat
meetinstrumenten inkoopt en ver-
koopt over de hele wereld. Meetin-
strumenten variërend van liniaal
en schuifmaat tot videomeetmi-
croscopen en 2D hoogtemeters.

In 1997 hebben we voor het eerst
onze eigen ontwikkelde 3D CNC
meetmachine op de markt gebracht
onder de naam DeMeet-400. Sinds
die tijd zijn er nog vier andere mo-
dellen gebouwd die alleen qua
grootte anders zijn. We hebben al-
les in eigen huis gemaakt. De me-
chanica, elektronica en software
zijn allemaal door eigen mensen
speciaal voor de meetmachine ont-
wikkeld. Het zijn meetmachines
die door aanraking van een taster
meetpunten vastleggen. Denk hier-
bij bijvoorbeeld aan het meten van

een motorblok of zo. Van 2 meet-
punten kun je een lijn maken, van 3
een cirkel, van 3 in één richting een
vlak en van 5 bijvoorbeeld een
cilinder enzovoorts. Verder doen
we dit soort metingen ook met een
camera tot vergrotingen van 400 x,
dus contactloos en zonder aanra-
king. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
het meten van hele kleine produc-
ten of zachte producten. Deze meet-
programma's kunnen we opslaan
en weer laten afspelen waarbij dus
alle handelingen en berekeningen
die we gemaakt hebben om het
eerste product te meten nu volauto-
matisch (CNC) gaan. We kunnen
meten met nauwkeurigheden van
een paar micron. Een micron, offi-
cieel micrometer genaamd, is een
duizendste deel van een millime-
ter.
Ik hoop dat ik het bovenstaande een
beetje begrijpelijk hebt uitgelegd.
Voor jullie waarschijnlijk wel be-
kende bedrijven die met onze meet-
machines werken zijn bijvoorbeeld
Philips, Unilever, ASM, Airbus,
OCE, Cartier, Swatch, Rolex, Pepsi,
BMW, Maserati, Ferrari en vele
anderen. Mijn werk bestaat uit het
organiseren en boeken van beur-
zen in binnen- en buitenland waar-
bij we de meetmachines en diver-
se andere meetinstrumenten aan
de bezoekers demonstreren.
Verder ga ik op aanvraag naar mo-
gelijke klanten voor de meetma-
chine om deze daar te demonstre-

ren of bij ons in het bedrijf in Gronin-
gen. Verder doe ik scholingen en
demo's in vier talen voor de meet-
machine in Nederland, België,
Luxemburg en Zwitserland.
Een ander onderdeel van mijn werk-
zaamheden bestaat uit het onder-
steunen van dealers van onze meet-
machine op diverse plaatsen in de
wereld zoals Duitsland, Denemar-
ken, Zweden, Finland, Rusland,
Frankrijk, Oostenrijk, Verenigde
Staten, India en China. Ik help de
dealers met bijvoorbeeld het in-
stalleren van hun eerste verkochte
machine en help ze bij het scholen
van de nieuwe gebruikers.
Een leuk detail om te vertellen is dat
ik nog nooit geweigerd heb om iets
vreemds te eten wat mij, in een
voor ons vreemd land zoals China
bijvoorbeeld, werd aangeboden. Op
de foto zie je mij in Beijing sprink-
hanen eten die best lekker waren,
echt. Schut Geometrische Meet-
techniek bv is een zeer mooi fami-
liebedrijf waar de derde generatie
van de familie Schut nu samen met
hun vader het bedrijf runt. Ik hoop
hier tot mijn pensioen aan het werk
te kunnen blijven.
Verder hoop ik dat jullie het een
beetje interessant vonden om te
lezen.

Groeten,
Rob
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Vrijdag 23 december 2016 organiseert vv KRC weer samen met onze
eigen Kaanster DJ Gert Homan de altijd beregezellige kerst Karaoke
Party! Vanaf 21.00 uur kun je je favoriete liedje meezingen!

Gratis entree! Kom ook vrijdag 23 december naar de sfeervolle kerstkan-
tine van KRC voor lekkere muziek, een hapje en drankje en natuurlijk heel
veel gezelligheid.

Bedankt allemaal
De winterstop is reeds begonnen. De feestdagen staan weer voor de deur
evenals de jaarwisseling. Het afgelopen jaar is er zowel sportief als
organisatorisch veel gebeurd binnen onze prachtige vereniging. Er is veel
organisatorische vooruitgang geboekt en sportief gezien ontwikkelt vv
KRC zich ook uitstekend.

Tijd om al onze actieve en rustende
leden, ouders, sponsoren, suppor-
ters, bestuurders, commissieleden
en onze fantastische groep vrijwil-
ligers te bedanken voor het afgelo-
pen jaar.

Wij wensen iedereen bijzonder pret-
tige feestdagen en alvast een ge-
lukkig, gezond en vooral sportief
2017.

Namens het bestuur van vv KRC

Licht ...
Körtste dag hemmen wie aalweer had.
Karsttied; Midwinter, het feest van vrede en licht
staait veur de deur en dat,
brengt t ènd van t joar ien zicht.

Op dizze wereld wordt veul over vrede proat,
wordt veul overlègd en over dòcht,
ien vergoaderzoalen, mor ook thoes en op stroat
mor t het ons nog gain rust en vrede brocht.

t Is ook wel ongeliek verdaild op eerd,
d ain het alles, d aander het niks.
t Was messchain wel haailveul weerd,
aans alles werd verdaaild, n eerlieke mix.

Wie binnen noa joaren nog nait veul wiezer.
Vree op eerde blift n hait hangiezer.
Mor de ster van Bethlehem blift stroalen,
woaroet wie nog hoop maggen hoalen.

Aldert  B. Ritzema
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Beste mensen
De oude dorpsdominee, van wie hier, zoals sommigen van u zich zeker
herinneren, al vaker sprake geweest is, tekende geregeld zijn gedachten
op. Hij is hier jaren geleden geboren en hoe ouder hij werd, des te meer
gleden zijn gedachten terug naar de tijden van weleer. Hij maakte in zijn
jeugd nog mee, hoe dit kleine dorpje vele kleine winkeltjes bezat en zeker
vijf cafés. De toren van deze kerk droeg toen een blauwe ui- of
siepelvormige spits, zoals we op de oude foto's nog kunnen zien. In het
kleine oude diaconiehuisje, waar u langs bent gekomen, daar aan het
begin van de kerkhofsmuur, woonde toen Thais' Joaptje, en Jan Boer, die
een verhaal aan haar wijdde en nu verstild daarvoor staat en dromend
kijkt naar zijn geboortehuis, was nog een jong onderwijzer, zijn hart vol
van idealen en klanken. Goed was het leven er, ondanks armoede en
eenvoud, en vaak warm en vertrouwd, zeker voor kinderen.
Hij schrijft met weemoed over die tijd en zeker over wat Kerstmis voor
hem als kind betekende, maar tegelijkertijd probeert hij door te dringen
tot de zin van dit feest. Daar was hij dan ook dominee voor.
Af en toe denk ik wel eens bij het lezen, dat zijn herinneringen niet altijd
tot in details betrouwbaar zijn. Maar ach, wat geeft het. Luistert u maar
naar zijn mijmeringen, zoals hij ze neerschreef in zijn zo markante,
ouderwetse schrift met veel krullen en halen.

Bethlehem
(EEN KERSTVERHAAL, MAAR NIET ALLEEN VOOR KINDEREN)

Nu de adventstijd weer is aange-
broken met z'n kaarsen, z'n gezel-
ligheid en mooie liederen, moet ik
vaak terugdenken aan vroeger, aan
de tijd, toen ik zelf nog klein was: 'k
zat  in  de  eerste  of  tweede  klas,
zoals het toen nog heette.

Ja, vroeger... ik geloof, dat de we-
ken vóór het kerstfeest nog gezel-
liger waren, dan ze nu al zijn. Er lag
toen, in mijn herinnering tenmin-
ste, altijd sneeuw, de dagen waren
nóg donkerder en korter en ik had
dan het gevoel, dat er iets gewel-
digs zou gaan gebeuren, alsof Je-
zus werkelijk geboren zou worden,
opnieuw, en dan wel heel dicht in de
buurt van het dorpje, waar ik toen
woonde. Dat was erg klein, veel
kleiner dan Koekange en het lag
hoog bovenop een wierde, die de
vroegere bewoners opgeworpen

hadden en steeds weer verhoogd
om veilig te kunnen wonen, ook als
het stormde en het water van de zee
hoog opgezweept werd en tot diep
het land binnendrong. Want dijken
waren er in die tijd immers nog niet.
Iets verder weg lag nog een kleine
wierde. Daarop stond een boerde-
rij, die de naam 'Bethlehem' droeg.
En zo tegen de kerst, wanneer de
kaarsjes vaak al brandden en wij
op school zulke mooie kerstliede-
ren leerden, want er was ook een
heel klein schooltje daar, en alle
kinderen (het waren er maar elf).
zaten bij één meester in hetzelfde
lokaal, ja, als wij zongen over het
kindeke Jezus, dat geboren was in
de stal van Bethlehem, dan keken
wij naar elkaar en dachten eraan,
hoe erg het toch wel was, dat de
baas van één van de cafés, wie zou
het geweest zijn: Berend van der
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Ploeg, Van Oosten of Vos?-, Jozef
en Maria niet binnen had willen
laten en hen het veld in gestuurd
had naar die boerderij, want daar
lag immers Bethlehem! En wij stel-
den ons voor, hoe fijn het daar in de
stal geweest moest zijn, zo midden
in de winternacht. Koud was het
buiten, alles bedekt met een dikke
laag sneeuw, maar binnen warm
tussen de snuivende koeien, die
soms zacht loeiden.
Ja. Daar was dan de Here Jezus
geboren en er waren engelen uit de
hemel neergedaald in de velden bij
de herders, die er toen vast veel
meer waren geweest dan nu het
geval was. En hoog boven ons dorpje
had een grote ster gestraald die de
wijzen uit het Oosten, ik dacht uit
Duitsland want dat lag dichtbij, de
weg wees. Haastig trokken die
voort op hun kamelen, wonderlijke
paarden met lange poten. Bij het
heldere licht van de ster konden zij
alle huizen goed zien, onze school
en de kerk met zijn vreemde bolle
torenspits, ja alle huizen en boerde-
rijen, vooral Bethlehem, de belang-
rijkste plaats ter wereld, want daar
was Jezus geboren en in de kribbe
neergelegd.
Ja, daar droomden wij van. Als wij
zongen: 'ik kniel aan Uwe kribbe
neer.' En wij bedachten, hoe jam-
mer het toch was, dat wij niet wat
eerder geboren waren, want dan
hadden ook wij daar kunnen knie-
len, want zó ver was het immers
niet naar de boerderij....
Ja, zo dachten wij en droomden
weg, wanneer wij zongen en staar-
den in de vlammetjes van de kaar-
sen. Een jongen stak aarzelend zijn
vinger op, keek naar de oude mees-
ter, die hem vriendelijk toeknikte
en vroeg 'meester, bent u erbij ge-
weest, meester, toen Jezus gebo-
ren werd'? En nee, hij lachte niet,
die goede man, want hoeveel kin-
deren had hij al niet meegemaakt,
die óók geloofden, dat daar buiten

ons dorp het wonder van kerstfeest
had plaatsgevonden. Nee, hij lach-
te niet, maar keek ons aan, naden-
kend. Het was heel stil nu in het
lokaal. Zou hij ons méér kunnen
vertellen over die kerstnacht, zo
heel lang geleden, want hoe oud
was meester wel niet. 'Kinderen',
zei hij, 'nee, ik was er niet bij, want
het is al zo lang geleden.
Ook moet ik jullie nu misschien
wel erg teleurstellen, er is nog een
ánder Bethlehem en dat ligt hier ver
vandaan. Dáár is Jezus geboren,
niét bij óns in het dorp! En tóch is het
óók hiér gebeurd. Ja, véél vaker
zelfs dan één keer.' Wij keken hem
aan, want begrijpen deden wij het
niet. Hij zag het en ging verder:
'Eigenlijk is het zó, dat Jezus in
ieders hart geboren wil worden. Elk
kind en elke volwassene zou zijn of
haar hart open moeten stellen voor
de Here Jezus. Het is moeilijk voor
jullie om dat te begrijpen, maar
wees maar niet bang, later als je
groter bent, zul je weten wat ik nu
bedoel. Als je echt van Jezus houdt
en naar Hem verlangt, dan zal Hij
zeker bij jou in je hart komen. Dan
is dáár Bethlehem'.

Nee, ik begreep hem niet, alleen
wist ik wel, dat de ster van Bethle-
hem nooit boven ons dorpje ge-
schenen had en dat speet mij toen
heel erg. Nu vind ik dat niet meer zo
belangrijk, maar wél, dat Jezus
eens echt geboren werd. Dat daar-
onder de wereld veranderd is en de
macht van de duisternis gebroken.
Maar vooral, dat Hij in ieders hart
opnieuw geboren wil worden. Hij
verlangt ernaar, ook al is het daar
koud en donker, smerig misschien.
Is zo Zijn aardse leven destijds ook
niet begonnen? In een stal?

Nu ik nog eens overlees, wat ik heb
neergeschreven, nu vraag ik mij
wel met enige zorg af, of ik in al die
jaren, waarin ik de kerstboodschap

heb gebracht en vertelde over de
Here Jezus en Zijn verlangen om in
mensenharten geboren te worden,
daarbij wel duidelijk heb gemaakt
aan allen, die luisterden, hoe groot
het wonder is geweest van zijn
geboorte op deze kille aarde, waar
de vrieskou nooit helemaal ver-
dwijnt in vele mensenlevens.
De tijden zijn veranderd. Ik merk
het. Zo weinig is men meer bezig
met de werkelijke betekenis van
het kerstfeest. Het is vaak niet eens
meer een religieus gebeuren, eer-
der een feest van sfeer en roman-
tiek geworden en dat spijt mij zo.
Hoe geweldig zou het zijn, wanneer
de mensen weer tot het besef kwa-
men, hoe noodzakelijk de komst
van de Zoon van God was. Dat de
almachtige God, zó hoog verheven
boven ons mensen, toch als een
klein kindje naar deze aarde wilde
komen. Wat een wereld van ver-
schil…
Om te redden van de dreigingen,
die als een donkere schaduw over
de wereld en ons leven hangen.
Maar hoe zou je dat nu uit kunnen
leggen aan de mensen? Dat ze
zouden begrijpen dat grote verschil,
die diepe opoffering, die grote lief-
de...
Hoe wonderlijk, ik moet nu denken
aan een jongetje, dat huilend in de
moestuin bezig was en alle slak-
ken één voor één opraapte en een
eindje verder weer neerzette.
Ja, hij huilde zo hartverscheurend,
dat  ik  hem  bezorgd  vroeg:  'Wat
scheelt er toch aan, m'n jongen'?
Met zijn betraande ogen keek hij
mij aan en snikte: 'Ik vind slakken
toch zó vies, maar ik heb ook zo'n
medelijden met ze, want als ze in de
tuin komen dan ligt daar allemaal
vergif en dan gaan ze dood! O, kon
ik maar met ze praten dan zou ik ze
vertellen, dat ze daar niet moeten
komen. Maar ze verstaan mij niet
en daarom moet ik ze wel oppak-
ken en in veiligheid brengen…'
En weer begon hij te huilen. Ja, ze
verstonden hem niet. Alleen als hij
hún taal kon spreken, dan zou het

Licht ...
door de zon die op ons schijnt,
van het vuurwerk als het oude jaar verdwijnt,
in de ogen van een gelukkig kind,
door de lantaarn zodat je de weg weer vindt.

Licht ...
bij rozengeur en maneschijn,
van kaarsen-aan en samen-zijn,
bij het noorderlicht is zó bijzonder,
van het Kerstfeest-wonder.

Alette de Vries-Rennen

gelukt zijn. Heeft de Here Jezus niet
juist dát gedaan, wat dat jongetje zo
graag wilde? Afgedaald naar ons
niveau? Om ons te waarschuwen
in onze eigen taal voor alles, wat dit
en het eeuwige leven kwaad zou
kunnen doen? Ja, als je het zó
vertelt….

Niet alleen het mooie kerstverhaal
in een romantische sfeer, maar ook
de harde werkelijkheid, dat dit kind-
je, hoe lief ook, tóch gekomen is om
te waarschuwen voor de verkeer-
de, heilloze weg, die wij mensen te
vaak bewandelen.
Maar… zouden ze luisteren? De
mensen in de kerk: de grote en de
kleine? Begrijpen de diepe liefde,
de onbegrijpelijke bewogenheid?
Of zouden ze wegdromen bij het
zachte licht van de kaarsen en de
klank van de kerstliederen. Om, na
Kerstmis, weer over te gaan tot de
orde van de dag?'

E.B.G W. Ockels

Licht ...
Omdat de duisternis
Zo zichtbaar is
Omdat er steeds weer
Donkere wolken zijn
Omdat onvrede en onrust
Hun schaduw vooruitwerpen
Een licht om te ontsteken
Een vlam
Die warmte geeft
Om de moed niet te verliezen
Om de hoop die dooft
Weer aan te wakkeren
Om te blijven geloven
In wat komt

Een wereld
Waarin het Licht
Iedereen omstraalt.

Greet Brokerhof-van der Waa
Ingezonden door Zwanny Hofman
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Led
Een led is een elektronische halfgeleidercomponent die licht uitzendt als
er een elektrische stroom in de doorlaatrichting doorheen loopt. Deze
wordt ingebouwd in een kleine doorzichtige behuizing van een paar
millimeter groot, die tevens als lens werkt. Het woord led is een afkorting
van light-emitting diode.
Genoeg moeilijk gedoe, tot zover overgeschreven uit Wikipedia.
Waarom over led. De redactie wilde dat het laatste nummer van dit jaar
als thema licht meekreeg. Ze vroegen mij of ik daaraan wilde meewerken.
Ik prakkiseerde mij suf. Spreekwoorden met licht. Licht als tegenhanger
van zwaar, of van donker. Cola light. Ik zag het licht niet.
Totdat ik onlangs met een aantal ex-collega's uit eten ging en ik mijn
probleem vertelde, slechts enkele dagen voor de inleverdatum. We
raakten aan een verhelderende brainstorm. Ze waren benieuwd of ze nog
in het stuk voorkwamen. Bij deze dus en nog bedankt.
Al stormend kwamen we op de zin: 'led there be light, and there was light'.
Twee keer licht in de zin en ook nog een keer
led. Hoewel ik wist dat dit een citaat
was uit een heel oud boek, verwonder-
de ik me over de moderne led. Hadden
ze in die tijd al ledlampen? Ja dus.
En zo verder redenerend kwam ik op de nieuwe
ledverlichting in ons eeuwenoude dorpje.
Ongeveer een half jaar geleden kwam de te-
recht bezuinigende gemeente met het voorstel
onze mooie zachtgeel licht gevende lantaarns
te vervangen. Prima, dachten wij, als alles maar een beetje hetzelfde blijft.
En jawel hoor. Een tijdje later waren mannen met ladders (ledders in het
Engels) bezig met het vervangen van de gehele bovenkant van onze palen.
Ja, zeiden ze, de gehele armatuur moet vervangen worden. En zo'n woord
als armatuur vergeet je natuurlijk nooit meer. Een ieder in het dorp wachtte

de avond met spanning af. Het
licht ging pas laat aan want het
was voorjaar. We werden ruim-
schoots beloond, alsof er een
avondwedstrijd gespeeld werd

in het Philipsstadion. Mijn buurman zei schamper, dat hij met de gordijnen
dicht, zonder lichten aan, 's nachts in de huiskamer een boek kon lezen.
De vogels raakten van streek. Ze begonnen opnieuw baltsgedrag te
vertonen en floten de hele nacht door. De mollen doken dieper in de aarde
en de insecten kwamen van heinde en verre op het licht af.
De gemeente werd plat gebeld. Ze besloten er wat aan te doen. Ze
goochelden met percentages. Eerst werd de led opgestart op100%,
daarna om elf uur op 75% en na enen op 50%, of zoiets. Het scheelde
inderdaad een paar lumen, maar 's nachts anoniem door het dorp sluipen
naar de buurvrouw was er niet meer bij.
Creatieve geesten gingen aan de slag. Er waren lantaarnpalen afge-
schermd met stukken karton of aluminiumfolie en er kwam zelfs iemand
op het idee om de steunkous van zijn vrouw over de kap van de paal te
schuiven om zodoende een diffuus licht te creëren. Het bleef dweilen met
de kraan open. Het schijnt (!) dat we nog steeds niet de definitieve lampen
hebben, maar ik hoor er ook niet meer zoveel van. Misschien verstomt
de kritiek na een tijdje zullen ze denken.
In deze donkere dagen, wanneer je bij een heldere vriesnacht de sterren
zo mooi kan zien fonkelen zien wij niets dan onze eigen leds. Een kerstster
zou ons momenteel geheel ontgaan. Het wordt afwachten of straks het
vuurwerk zich aan het licht kan onttrekken.
En om met een liedje uit Hair af te sluiten: Led the sunshine in.
Alhoewel de overgang van nacht naar dag ons meestal ontgaat.

Eric de Klerk

PS Ik moest het Engels hier en daar een beetje aanpassen.

rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl
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Advendo
krijgt
Blauw bloed
op bezoek...
Advendo Kantens speelt dit jaar
het stuk “Blauw bloed op be-
zoek” geschreven door Vincent
van Rijsewijk. Deze luchtige
klucht speelt zich af in een bruin
café in het dorp. Het café wordt
bezocht door veel verschillende
typen gasten. De meeste zijn
stamgasten. Het is een beetje
een louche tent. Omdat het dorp
500 jaar bestaat, volgt er Ko-
ninklijk bezoek. Een vertegen-
woordiging van het Koninklijk
huis is op zoek naar historisch en
cultureel erfgoed dat door de
Koning bezocht kan worden. Het
café blijkt een uitgelezen moge-
lijkheid, want uit de geschied-
beschrijving blijkt dat dit het
oudste pand van het dorp is.

Het belooft een dolkomische avond
te worden, waar je even je zorgen
kunt vergeten en je heerlijk ver-
maakt wordt door de 14 enthou-
siaste spelers van Advendo.
U kunt kaarten a € 6,00 van af
maandag 2 januari bestellen via
www.advendokantens.nl.

Vrijdagavond 27 januari
aanvang 19.30 uur
zaal open om 18.30 uur
Zaterdagavond 28 januari
aanvang 19.30 uur
zaal open om 18.30 uur

We hebben maar een beperkt aan-

tal kaarten per voorstelling. Wees
er dus snel bij om teleurstelling te
voorkomen! Ook voor meer infor-
matie over het stuk kunt u terecht op
onze site. Hopelijk totziens bij één
van onze voorstellingen!

Toneelvereniging Advendo
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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.

Oljoarsoavond
't Is weer veurbie', zucht t olle joar,
wel haar docht, dat t zo swoar zol wezen?
Loater zellen ze ien de bouken lezen
ien twijdoezendsestien ging t ook sums roar.

Elkenain  haar  zörgen  over eerdbevingcrisis,
en ook mit vluchtelingen gaait t nog nait goud.
Moar wie blieven knuterg en hollen moud
en zain aan t ènd wel wat t worren is.

Veur de leste moal slagt d olle klok ien toren.
of hai nou ien Kannes, Röppem of Stivverd staait,
aans overaal dezulfde tied vergaait
is mit de leste slag t oljoar verloren.

Aans  laange wiezer stroalrecht veur lutje staait,
en twaalfde slag gaalmt over t flakke laand ,
drukt hai t oljoar zunder drutjen over raand,
en  kiepelt  hom ien d aiweghaid.

Din trilt  lucht van t vuurwaarkknallen,
karbidbuzzen dreunen weer gedureg noa elkoar.
Vuurpielen sizzen,knappen en loaten steerns valen
en wie binnen weer blied mit  t nij joar.

Aldert B.Ritzema

Licht
Wie zitten ien duustere tied veur
kerstdoagen.
Om vaaier uur smirregs begunt t
aal te graauwen. Smörns mout t
licht der bie aan om kraant te lezen
en as zun nait schient kinnen ie
haandwaarken wel vergeten. Joa,
sums kinnen ie glad wat toesterg
worden van t weer. Gain wonder
dat mènsken zuiken noar t licht.
t Begunt aal mit Sunnermeerten.
Kiender goan mit n lichtje bie deu-
ren laangs. n Dag noatied komt
Sunnerkloas aan en as dij weer vot
is, duurt t nait laank of eerste kerst-
lichtjes stoan veur t roam. t Is net of
lu der aal vrouger mit begunnen, ze
willen gezelleghaid en licht om heur
tou. Wie mouten ook mor eefkes op
zoller om spullen omdeel te hoalen.
t Liekt wel of deus der nog mor net
hèn brocht is, zo rad is t joar veurbie
goan. Wat lichtjes ien vensterbaank
is gaauw veurmekoar, mor tugen
wie n kerstboomke op of zain wie
der tegen aan en kopen wie wat?
Bie de hoezen ien dörp kommen aal
meer lichtjes. Zol kerstboom bie t
Schienvat aal braanden, of was der
gain hulp genog van t joar om hom
ien t ènd te zetten?
Aal dat licht montert joe op. Dou
de lichtjes boeten ien opkomst
wazzen, reden wie soavends over
t Hogelaand om lichtjes te kieken.
Noar de arresleeën en hertjes ien

de toenen en lichtslangen laangs
dakgeuten en vlaggemasten en
kerstmannen dij bie dak omhoog
kropen. Dat doun we nait meer, t is
ja hail gewoon worden.
Nou mout k joe bekennen dat wie
nait zukse dikke keerskebranders
binnen. Keerzen stoan her en der
deur koamer hèn, mor voak verge-
ten wie om ze aan te steken en goan
ze noa Nijjoar weer ien deus. Woar
k blied van word, is as k ien keuken
kom en zai dat toren van Antonius-
kerk ien t licht staait. Sunt ons
overburen n zaike boom op heur
haim vothoald hemmen, heb k nog
n beder zicht op toren. k Bin ook
blied as köster t licht weer oetdut,
den n monument heurt nait t haile
joar deur ien t licht  te stoan, mor mit
kerst magt.

Van  n  goie  kennis  kregen  wie  n
moal n schiere kerstwens:
…dat het licht van kerstmis ons
mag begeleiden…

Dat wens k joe alpmoal tou!

Anje van der Hoek

OBS Klinkenborg doneert aan goede doelen
Op vrijdag 9 december organiseer-
den Jeanet Kooman van t Schienvat
en Harriët Wassink namens team
Rising Sun, een sfeervolle kerst-
markt in t Schienvat. Ook OBS Klin-
kenborg was hier vertegenwoor-
digd met een stand. De kinderen
verkochten diverse artikelen, waar-
onder kerstknutsels, pindakettin-
gen en prachtige potjes voor waxi-
nelichtjes. Verder hadden een aan-
tal ouders hun uiterste best gedaan
in de keuken, want er werden o.a.
diverse koekjes, cakes en appel-
flappen naar t Schienvat gebracht.
Zelfs overheerlijke mosterdsoep
werd te koop aangeboden. De aan-
wezige kinderen toonden zich fan-
tastische verkopers want alle
etenswaren werden verkocht! Het
uiteindelijke resultaat was een ge-
weldige opbrengst van  161,95.
Hulde aan iedereen die op welke
manier dan ook hieraan heeft bijge-
dragen!

Op dinsdag 20 december namen Harriët Wassink (team Rising Sun - KWF) en Coby Schollema (moeder van
Jesse - Rolstoelbus), dankbaar het sponsorbedrag in ontvangst.
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Feest van het licht
Waar komt kerstversiering eigenlijk vandaan?

Frans Leidelmeier van het programma Kunst of Kitsch zegt
hierover: De geschiedenis van de kerstboom is terug te voeren
tot de 16e eeuw. Germaanse volken in het noorden van Europa
organiseerden op 21 december midwinterfeesten, om te vieren
dat de langste nacht van het jaar voorbij was en de lente in
aantocht was. Daarbij werd een boom in of voor het huis gezet.
Langzamerhand werd die steeds meer versierd. Eerst met
alleen kaarsen, later ook met papieren slingers, fruit en speel-
goed. In de 18e eeuw werden voor het raam heksenballen
opgehangen, die sterk lijken op onze moderne kerstballen en als
doel hadden om kwade geesten buiten te houden. Zodra een
heks of boze geest de bal aanraakte, werd hij of zij gevangen in
de heksenbal. Naarmate het bijgeloof in de 19e eeuw afnam,
werden deze heksenballen steeds vaker gebruikt als decoratie.
Door de opkomst van de glasblazerij in Oost-Europa werd het
fruit in de kerstboom vervangen door glazen kerstballen: in 1831
blies glasblazer Linder uit de Vogezen de eerste glazen kerstbal.

Op 24 december om 14.00 uur vertrekt de ijsbaanvereniging met haar
leden naar Kardinge om weer te gaan schaatsen. Bij terugkomst rond
17.00 uur heeft Jeanet in t Schienvat de snert en pannenkoeken klaar.
Leden die zich nog niet opgegeven hebben kunnen dat nog doen bij Bert
Bultena en Herman Wassink.

Nog een extra nieuwtje: het Leefbaarheidsloket heeft geld gedoneerd
zodat de vereniging een grasmaaier heeft kunnen aanschaffen. Deze
nieuwe maaier is wederom geleverd door JAHEKO!

Herman Wassink

De ijsbaanvereniging gaat weer
schaatsen met haar leden!

De ijsbaanvereniging gaat weer
schaatsen met haar leden!
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Agenda
Rottum
Kerkje Rottum
20 december tot 11 januari
10.00 - 17.00 uur
Kerstsfeer in Rottum
expositie Margriet Ketting
__________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
________________________________________________________

Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 - 22.00 uur

Vrijdag 23 december
kantine KRC
21.00 uur
kerstkaraoke

Zaterdag 24 december
t Schienvat
14.00 - 16.30 uur
Schaatsen
Info zie elders in deze krant

Vrijdag 13 januari 2017
t Schienvat
20.00 uur
vertelcafé
meer info elders in deze krant

27 en 28 januari
t Schienvat
Uitvoering ADVENDO
Info zie elders in deze krant

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT

Maandag
19.00 - 22.00 uur
toneelclub Advendo

Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
v.a. 10.00 uur
inloopochtend
20.00 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)

Donderdag
18.45 - 19.15 uur
gymnastiek 55+ op muziek
19.30 - 20.30 uur
bodyshape
20.00 - 22.30 uur
damclub
20.00 - 23.00 uur
biljartclub

Zaterdag
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers

Voor vragen of verdere informatie
kunt u bellen met
t Schienvat:  55 12 80
b.g.g. Jeanet  06 24 88 38 07

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.
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Weekenddiensten
TANDARTSEN:
23, 24 en 25 december
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen  0595  431716
26 december
Tandartspraktijk Aan de Meeden
Winsum  0595  442244
27 en 28 december
Tandartspraktijk Ezinge
Ezinge  0594  622121
30 en 31 december
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen  0595  431716
1 januari
Tandartspraktijk Booij
Winsum  0595  441545
7 en 8 januari
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum  0596  572818
14 en 15 januari
J.F. Perdok
Baflo  0595  422723
21 en 22 januari
A.M. van Waes
Uithuizermeeden  0595  413684

Patiënten van de aangesloten prak-
tijken binnen de Vereniging Tand-
artsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten www.vtng.nl raad-
plegen voor informatie 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 telefo-
nisch te consulteren.
__________________________________________

DOKTERSDIENST:
 0900-9229

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum:  050 - 3014260
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
PSYCHOTHERAPIE
EN LICHAAMSWERK
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Mid-
delstum  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
__________________________________________

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:

 0597 - 412613
__________________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
 0595 - 551084
 06 - 14611173

__________________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST:
 0595 - 551084
 06 - 14611173

__________________________________

Kling, klokje, klingelingeling,
Kling, klokje, kling.
Kerstfeest is gekomen
met de groene bomen.
En in alle landen
zie je lichtjes branden.
Kling, klokje, klingelingeling.
Kling, klokje kling.

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 25 december (kerst)
09.30 uur  ds. H.G. Gunnink
14.30 uur  ds. P.A. Slager
Zaterdag 31 december
(oudejaarsdag)
19.30 uur  leesdienst
Zondag 1 januari
10.00 uur  ds. P.A. Slager
14.30 uur  ds. T. Groenveld
Zondag 8 januari
11.00 uur  ds. M. Beute
14.30 uur  ds. P.A. Slager
Zondag 15 januari
09.30 uur  ds. P.A. Slager
14.30 uur  ds. H.G. Gunnink
Zondag 22 januari
09.30 uur  ds. T.K. v. Eerden
14.30 uur  leesdienst
Zondag 29 januari
11.00 uur  ds. A.G. Bruijn
14.30 uur  ds. P.A. Slager

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
Zondag 25 december
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J. Oosterbroek
Zaterdag 31 december
19.30 uur  ds. J. Oosterbroek.
Zondag 1 januari
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J.P. Rozema
Zondag 8 januari
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. R. Jansen
Zondag 15 januari
09.30 uur  leesdienst J. v.d. Heide
14.30 uur  leesdienst J. Spriensma
Zondag 22 januari

09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J. Oosterbroek
Zondag 29 januari
09.30 uur  ds. J.G. Kortleven
14.30 uur  ds. J.G. Kortleven

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zaterdag 24 december
ANTONIUSKERK
21.30 uur  kw. J.C. Prins-Pestoor
kerstnachtdienst m.m.v. gelegen-
heidskoor
Zondag 25 december
Antoniuskerk
10.00 uur  kerstgezinsdienst
Zondag 1 januari
10.30 uur nieuwjaarsochtendgebed
in gebouw Salem
nieuwjaarskoffie
Zondag 8 januari
10.00 uur  kw. J.C. Prins-Pestoor,
Winsum
Zondag 15 januari
10.00 uur  ds. R.P. Oosterdijk, Ha-
ren
viering Heilig Avondmaal
Zondag 22 januari
10.00 uur  dhr. H.J. Dijkstra, Gas-
selternijveenschemond
Zondag 28 januari
10.00 uur  drs. J.W. Bassie, Gronin-
gen

DORPSKERK ROTTUM
Zondag 26 december 2e kerstdag
19.00 uur  ds. E.B.G.W. Ockels
Zondag 31 december
19.00 uur  ds. E.B.G.W. Ockels
Zondag 8 januari
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje
Zondag 22 januari
19.00 uur  ds. H. Poot
Zondag 29 januari
19.00 uur br. Th. Huisman
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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 11 februari

vanaf 09.00 uur

T 0595 - 439907

Foto van de maand
Kerst is niet alleen tijd van het licht maar ook van gezelligheid en geborgenheid . Wij versieren onze huizen en
koken extra lekker voor familie en vrienden en proberen even weer die kerstsfeer van onze jeugd terug te halen.
Groot en klein kijken uit naar wat er gaat komen. Ieder heeft zo zijn eigen verwachtingen voor het nieuwe jaar
dat in het verschiet ligt.
Ik wens u allen een gezellige Kerst en hoop dat al uw verwachtingen voor het nieuwe jaar uitkomen.

   Fred Reiffers

Fijne dagen
Wij willen iedereen fijne feestdagen toewensen,
met geliefden aan de tafel of in ons hart
Wij willen ook iedereen hartelijk bedanken,
voor de steun aan ons team en aan ons doel.
En voor 2017... dat ieder zijn wensen mogen uitkomen!

Toegewenst door Team Rising Sun
Foppo, Afke, Albert, Aardina, Pol
Miriam, Jannes, Herman en Harriët


