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Soep met ballen
Op zaterdagavond 17 februari jl. trad de toneelvereniging De Kloosterspeulers op in het dorpshuis t
Kloosterstee van Rottum. De zaal was om 19.00 uur open en stroomde al aardig vol. Tegen 20.00 uur waren
alle stoelen bezet en moesten er nog een stel van de zolder gehaald worden. Iedereen was benieuwd naar de
boerenklucht “Gebonden groentesoep met balletjes” van Theo Akkermans. Oorspronkelijk was het een lang
twee-bedrijvig stuk, maar op eigen initiatief hadden de spelers en de regisseur de stukken in tweeën geknipt
waardoor er die avond een vierbedrijvig stuk werd opgevoerd.

Het was een verhaal dat zich af-
speelde in de woonkamer van de
boerderij van de gezusters Jana en
Aagje Knol, die niet ‘met elkaar’ en
ook niet ‘zonder elkaar’ konden en
dus veel op elkaar zaten te fitten.
Jana (Lideke Bierema), was de
slimste van de twee zussen, deed
daarom het denkwerk en nam de
beslissingen. Maar was ook voort-
durend haar kunstgebit kwijt. Aagje
(Ina Prins), was er voor het huis-
houden en voor de inwendige mens.
Zij verzorgde de gebonden groente-
soep met balletjes. En dan was
daar de gepensioneerde klusjes-

man/bouwvakker Giel Polak (Hans
Knook), die de handen uit de mou-
wen stak om de boerderij nog een
beetje in goede staat te houden. In
het verleden had hij voor de dames
een kippenhok omgebouwd tot va-
kantiehuisje, dat nu ’s zomers ver-
huurd kon worden, voor een aardig
prijsje.

Die zomer werd het gehuurd door
Hettie de Haan (Fon Oosterhof),
afkomstig uit de stad. Regelmatig
kwam de dienstmeid van de burge-
meester, Hannelore (Rinie Meihui-
zen) bij de buurvrouwen Jana en

Aagje op bezoek en briefde dan de
nieuwtjes van het gemeentehuis
door aan de dames. Maar ja, zoals
dat gaat, had deze Hannelore wel
een klokje horen luiden, maar wist
niet waar die klepel hing. Zodoende
werden de dames Knol op het ver-
keerde been gezet. Omdat er een
rijksweg over hun land zou komen
mocht Giel alvast de boel opver-
ven. De dames hoopten de boerde-
rij voor een aardige prijs van 2 ton,
aan het rijk of de gemeente te kun-
nen verkopen.

Lees verder op pagina 2
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Daarnaast lustte deze Hannelore
een aardig drupje en belande zo,
aangeschoten in de bedstee van
Aagje. Weer nuchter had zij erg veel
zin in zo’n heerlijke kop gebonden
groentesoep met balletjes. Maar
dat gaven de dames, overrompeld
door dit brutale gedrag, haar niet en
joegen haar het huis uit.

Tussendoor kwam ook de vrouw
van de SRV – “van je hieperdepiep
hoeree” – Gijsje (Gé Hoekzema)
even langs om de bestellingen op te
nemen en Jana van goede raad te
voorzien.

Na de lange pauze, toen de gordij-
nen weer opengingen zagen we
Jana uit de bedstee komen met een
kater van “een avondje doorzak-
ken”, stond de tafel vol glazen, een
pan met soep en ander gerij. Teven
lag een beschonken Giel Polak
onder tafel. Het was duidelijk dat
men zich de avond daarvoor, aar-
dig te buiten was gegaan. Ook nu
was Jana haar gebit weer kwijt en
moest Giel een frisse neus halen.
Zus Aagje stak haar ergernis over
de hele gang van zaken niet onder
stoelen of banken en haalde haar
gram bij zomergast Hettie. Ook
Hannelore kwam nog even langs
om nu toch eindelijk van die be-
roemde gebonden groentesoep met
balletjes te kunnen genieten. En dat
deed zij dan ook samen met Hettie,
tot het kunstgebit van Jana uit de
soepkommen tevoorschijn kwam.
Waarop Giel Polak ook nog eens
boos voorbij kwam, zijn verfkwast

in de soepkommen deponeerde en
Aagje achterliet met de opmerking
dat hij al jaren smoorverliefd was
op beide zussen. Verbijstering
alom, dat uitliep in een flinke huil-
bui. Maar gelukkig was daar SRV-
vrouw Gijsje om Aagje te troosten.
Als klap op de vuurpijl kwam de
burgemeester (Mark Eisinga) op
bezoek, om te onderhandelen met
Jana over hun kippenhok-zomer-
huisje. Hij zocht een plekje voor zijn
vijftig kippen, omdat zijn eigen net
gekochte boerderijtje -“U begrijpt
voor geldbelegging mevrouw en
een beetje avontuur”-  ook opge-
knapt was met een beetje verf en nu
verkocht zou worden aan het rijk,
omdat er een rijksweg toevallig
over zijn erf zou komen. Tot over-
maat van ramp was de burgemees-
ter, vlak voor hij binnenkwam, net
op de pas-geverfde bank van Giel
gaan zitten! Verfvlekken alom! O, o,
daar had niemand op gerekend. En
toch was Giel blij. Want de dames
gingen niet weg, waarop hij Jana
een huwelijksaanzoek wilde doen,
terwijl Aagje nét binnenkwam. Ach
heden, nu kon hij weer niet kiezen.
Tja zo kan het gaan in een klein
dorpje.

Het was een dol toneelstuk, dat om-
en-nabij 22.00 uur afgelopen was.
Het publiek had ervan genoten. Na
afloop werd er nog lang nagepraat
bij “een glaasje van het een of
ander” en zo’n overheerlijke ge-
haktbal (zonder soep).

Rinie Meihuizen
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1. We chatte ff met...
Romy Zuidhof.

2. Wat is je favoriete muziek?
Top 100.

3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden?
Voetbal en paardrijden.

4. Waar kunnen we je in het week-
end (overdag of ‘s avonds) tegen-
komen?

Thuis aan het Netflixen en ‘s week-
ends met vrienden.

5. Wat is je favoriete vakantiebe-
stemming?
Frankrijk.

6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je ‘s nachts wakker maken?
Zelfgemaakte poffertjes.

7. Op welke site ben je vaak te
vinden?
Meer op apps, zoals Snapchat en
Instagram.

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
eruit?
Een goeie baan en gelukkig zijn.

9.  Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Voetbal.

10. Wat zou jij in het dorp waar je
woont willen veranderen en waar-
om?
Buiten work-out pleintje.

11.Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Caroline Vriezema.

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.

Zaterdag 10 februari was de jaar-
lijkse Zaalvoetbal- en bowlinga-
vond voor de leden, sponsoren,
vrijwilligers en donateurs van de
club. Rond zeven uur ’s avonds
begonnen de wedstrijdjes van 10
minuten per wedstrijd in sporthal
de Mencke te Uithuizen. In totaal
deden er zeven teams mee met
plm. negen spelers per team, voor
de noodzakelijke wissels. Na ruim
vier uur voetballen konden de voet-
ballers zich gaan douchen en zich
naar de bijbehorende kantine van
De Mecke gaan begeven, waar de
heren en dames prima werden
verzorgd door de dames achter de
bar.

Reinder ging over tot de prijsuitrei-
king van deze avond en werd onder
luid applaus zelf eerst bedankt voor
het organiseren van deze avond.
De scheidsrechters, Martjo Ritse-
ma en Arnold Knot, werden bedankt
omdat ze deze avond in goede ba-
nen hebben geleid. De dames ach-
ter de bar kregen een bloemetje
voor de goede zorgen.

Er waren deze avond, voor het eerst
sinds jaren, geen mensen die aan
het bowlen waren. De gekochte
prijsjes werden in de gehouden
verloting verwerkt.
Het team dat had gewonnen kreeg
een slagroomtaart en alle andere
teams kregen een doos Negerzoe-
nen.

De uitslag van de voetballers van
deze avond was:
1e prijs FC Amstel
2e prijs J.G.O.G.
3e prijs Dream Team
4e prijs All Stars
5e prijs De Vedettes
6e prijs Hakken en Zagen
7e prijs Kelderklasse
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Jeu-de-boulesclub
Numéro Six te Stitswerd

We proberen medio maart, nadat de baan is opgeknapt, weer te beginnen
met de jeu-de-boulescompetitie.Iedereen die wil meedoen - ervaring is
niet vereist - mag zich opgeven. Het liefst in tweetallen, maar als je
alleen bent proberen we een partner te vinden.

De competitie komt neer op onge-
veer zeven á acht wedstrijden in
zes maanden op zelf te regelen
tijdstippen.
Wil je eerst een keertje komen
spelen of kijken, dan kan dat ook. Er
zijn altijd ballen beschikbaar.

Opgeven bij Eric de Klerk via mail
of  55 17 66.

Kijk voor meer informatie op
www.stitswerd.123website.nl

Tot op de baan!

IJskoud nieuws…..
Iedereen zal het al wel gemerkt hebben. De weergoden zijn ons, als
ijsvereniging, nog niet gunstig gezind. Wij hebben er als bestuur alles aan
gedaan, om de ijsbaan open te krijgen. Na de eerste vorst besloten we
het waterpeil van de ijsbaan te verlagen, om zodoende sneller aanwas
van het ijs te krijgen. Door de toch té hoge temperaturen en het nog té
warme water, groeide het ijs helaas niet voldoende aan. We bereikten
een maximale ijsdikte van drie-en-een-halve centimeter. De vorstperio-
de lijkt eerst voorbij te zijn…

De containers voor het inzamelen
van blikwerk t.b.v. de ijsvereniging
staan bij de ingang van het voetbal-
veld van vv K.R.C. en het gebouw
van de IJsvereniging/KJH.

De resultaten van de Rabobank

Clubkas Campagne zijn nog niet
bekend. Maar mocht u op ons heb-
ben gestemd, dan bedanken wij u
voor de uitgebrachte stemmen.

Het bestuur van de
IJsvereniging Kantens
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Op woensdag 23 januari startten de Nationale Voorleesdagen 2018 met
een voorleesontbijt op veel basisscholen, peuterspeelzalen en kinder-
dagverblijven. Bekende Nederlanders werden uitgenodigd om voor te
lezen tijdens het Nationaal Voorleesontbijt om zo te laten zien dat ook
zij voorlezen belangrijk vinden. In de kranten verschenen vervolgens
foto’s van voorlezende burgemeesters en wethouders, Tweede Kamer-
leden en natuurlijk prinses Laurentien. En in de Ommelander Courant
stond een foto van voorlezend Statenlid Hilma Oudman-Dam op basis-
school Klinkenborg in Kantens!

 Antrude Oudman

Ik wil namelijk graag meer bekend-
heid geven aan de Provinciale Po-
litiek en … ik hou van voorlezen.

Nadat ik contact opgenomen had
met schoolleider Anne Praktiek,
hadden we afgesproken dat ik zou
voorlezen bij het Voorleesontbijt
aan de kinderen van de groepen 3,
4, 5 en 6, 7, 8.

Samen met mijn dochter Antrude,
die foto’s zou maken, stapte ik
woensdagmorgen om kwart over
acht de school binnen. In de hal
werden we hartelijk welkom gehe-
ten door juf Esther Hovenkamp,
helemaal in stijl en in ochtendjas
gekleed. Meester Mark Berendsen
moest bekennen dat hij juist deze
keer was vergeten. Tijdens het drin-

ken van een kop thee kon ik alvast
de klaargelegde voorleesboeken
inzien.

Om half negen zaten de kinderen in
de klas en mocht ik mezelf bij de
groepen 3, 4 en 5 voorstellen. Zo
kon ik vertellen dat ik in Stitswerd
op een boerderij woon, maar dat ik
ook Statenlid ben en vergader in het
Provinciehuis vlakbij de Martinito-
ren. Politieke informatie was nog
wel erg moeilijk voor zes- tot en
met negenjarigen, dus ik pakte snel
mijn voorleesboek. Het was ge-
weldig om voor te lezen met zulke
aandachtige luisteraartjes. Omdat
het zo spannend was en de kinde-
ren graag wilden weten hoe het
verder ging, mocht ik nog een hoofd-
stuk voorlezen. Daar konden de
lekkere broodjes wel even voor
wachten.

Het was tijd om afscheid te nemen
en we gingen het lokaal binnen van
de hoogste groepen. Natuurlijk
waren de leerlingen erg benieuwd
wie ik was. Al zei een jongen dat hij
niks had met politiek, toch vond hij
het interessant om te weten te ko-
men wat een Statenlid doet. Op de
vraag van meester hoeveel geld de
Provincie krijgt en uitgeeft, moest

 Antrude Oudman

ik het antwoord schuldig blijven. Ik
moet toch maar eens goed nakij-
ken hoe het zit met de begroting van
de Provincie! Ik kon hem en de
kinderen wel vertellen dat ik niet
alleen veel vergader, maar ook
werkbezoeken afleg en nu van het
bestaan van allerlei organisaties
en instanties af weet. Natuurlijk
vertelde ik ook dat ik het enige
Statenlid ben dat in de gemeente
Eemsmond woont. Toen werd het
hoog tijd voor het eerste hoofdstuk
uit het boek. Het was een heel lang
hoofdstuk, maar de kinderen luis-
terden ademloos. Met een applaus
van de kinderen, een dankwoord
van de meester met de belofte om
bij de Provinciale Statenverkiezin-
gen te gaan stemmen, vertrokken
wij weer. Mijn dochter had prach-
tige foto’s gemaakt en ik was als
(voormalig) juf helemaal in mijn
element geweest. Voorlezen is het
mooiste wat er bestaat!

Hilma Oudman-Dam
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Beste Kaansters,

In april van dit jaar ben ik, Ard Doornbos, ongeveer 10 jaar geleden
uitgevlogen. Geboren in 1983 - ziekenhuis Groningen - en opgegroeid op
de Tuwingaheerd (red. Usquerderweg 11, Kantens) liggen mijn
(jeugd)jaren, dus grotendeels in Kantens. Alhoewel ik niet in Kantens
naar school ging, maar naar de Holwerdaschool in Middelstum, kwam
ik er wel elke dag doorheen. Eerst met het UVO-busje en later op de fiets
langs het Boterdiep. Na die eerste 12 jaren basisschool, werd het op de
fiets naar Groningen. De schoolperiode “ien Stad” was voor mij niet zo’n
succes; ik kreeg door verschillende redenen de smaak van het leren niet
echt te pakken. Vervolg (agrarisch) onderwijs aan het AOC bracht daar
niet zoveel verandering in…Na alles min of meer te hebben afgerond,
vond ik werk via AB Noord bij een melkveehouder in Overschild. Dat
werden jaren waar ik met veel plezier aan terugdenk.

In april 2008 begon ik mijn avontuur.
Ik had werk gevonden op een Dairy
farm in de provincie Alberta, een uur
ten noorden van Edmonton. Wat een
veranderingen! Mijn eigen plek,
andere taal, nieuwe mensen leren
kennen en het weer! -25 C en een dik
pak sneeuw bij aankomst. Zo koud
als dat jaar begon, zo warm werd het
in de zomer. Niet alleen door de zon,
maar ook door iemand die ik steeds
beter leerde kennen. Een Canadese
met een Groningse achternaam. Ik
ontmoette Deanna (haar voorou-
ders komen uit Uithuizen en Zande-
weer) tijdens de kerkdiensten en
daar gaan dan je plannen:

Voorjaar 2008
Zoon: “t-Is een mooi land, moar
kom nog veur de winter weer toes,
veuls te kold!” Vader: “Das best
mien jong.”

Zomer 2008
Zoon: “Ik ben ain tegenkomm, ik
kom nait meer toes”.
Vader: “Waist dat wel zeker jong?”
Op die manier…
In de zomer van 2009 kwamen
familie en vrienden vanuit Kantens
en omstreken onze kant uit om onze
trouwdag mee te vieren. Ondertus-

Naast de genoemde schoolver-
plichtingen was er natuurlijk nog
zat tijd voor andere dingen. Op-
groeiend op de boerderij was ik
veel “achter”, d.w.z. buiten, in de
stal of in de werkplaats. Niet alleen
om te helpen/werken, maar ook
om te spelen. En vaak met jongelui
uit het dorp. Loonbedrijfje spelen
met de skelters, oorlogje op de
hooi- en strozolder…net echt. Ik
herinner me dat ik mijn broer eens
echt raak schoot met pijl en boog!

Op latere leeftijd ook aan het voet-
ballen geraakt, eerst voornamelijk
thuis in de tuin (waslijn als doel, en
heel wat raampjes gesneuveld)
maar later ook bij vv K.R.C.. Begon-
nen op gebruikte voetbalschoenen,
die al snel werden vervangen door
een stel Puma’s van schoenmaker
Luit te Middelstum. Getraind door
Roelf Knot en later Bert Knapper,
mooie tijden! Ik had een behoorlijke
inhaalslag te maken, dat krijg je als

je laat begint, en stond meestal
laatste man.

Naast voetbal heb ik ook goeie
herinneringen aan de ijsbaan. Wij
staken dan via het weiland en de
bevroren sloten over. Rondjes rij-
den met pa. Ook een soort ijshock-
ey speelden we. Eens was er dooi
voorspeld voor maandag, toen heb-
ben we zondag tussen de kerkdien-
sten door gauw nog even hockey-
sticks gemaakt…

Ik was lid van de Gereformeerd
Vrijgemaakte kerk; daar heb ik het
geweldige evangelie van Jezus
Christus mogen leren kennen. Bij
dat kerkgebouw heb ik ook leuke
herinneringen; als ludieke Nieuw-
jaars wisseling grap heb ik met
mijn broer eens de langverwachte
“uitbreiding” gerealiseerd…

Maar goed, ondertussen ben ik dus
uitgevlogen. Dat vleugels uitslaan
begon al in 1998 toen ik samen met
mijn oudste zus een aantal zomer-
weken in Canada doorbracht. We
verbleven bij een oom en tante. Dat
was een hele belevenis en een
gave ervaring. Iets van het land
bleef “hangen” en nadat mijn zus in
2001 opnieuw naar Canada ver-
trok, was dat een mooie aanleiding
het land nog eens te bezoeken.

In 2007 besloot ik mijn baan op te
zeggen en op zoek te gaan naar een
baan in Canada. Mijn intentie was
om een jaar wat ervaring op te doen
en meer van het land te zien. En dan
bij terugkomst meer serieus thuis
aan de slag. Dat lukte ook, bijna…

sen zijn we dus 10 jaar verder en
ben ik nog steeds werkzaam in de
agrarische wereld, nu op een mo-
dern vee-, graan- en aardappelbe-
drijf. Maar ben nu dus ook man,
vader (twee dochters en een zoon)
en heb vele nieuwe vrienden mo-
gen leren kennen. Zit hier echt op
stee.

Leuk dat ik op deze manier even
wat kon terugkijken, herinneringen
waar ik dankbaar voor ben. In de-
cember 2017 waren we voor het
laatst in Kantens en hopelijk binnen
een aantal jaren opnieuw. En als u
ooit eens in de buurt komt: You’re
welcome.

Groeten, Ard Doornbos

 Fred Reiffers

Ard en Deanna en de kinderen  Fred Reiffers
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Advendo met
Geen Rimpel te veel
EEN KLUCHT IN DRIE BEDRIJVEN OP 26 EN 27 JANUARI 2018.

Het was een redelijk complexe voorbereiding vanwege het feit dat we
door omstandigheden middenin de repetities een lid moesten wisselen.
Gelukkig vonden we Wim Pol bereid om deze plek in te nemen als Pablo.

De repetities verliepen daarnaast
anders dan anders omdat Rob von
Hebel dit jaar als regisseur werk-
zaam was binnen de groep. Het
was wel even wennen voor beide
partijen, maar uiteindelijk is er een
mooi stuk neergezet en Rob wenst
de nieuwe regisseur voor volgend
seizoen veel succes.

De vrijdagavond voorstelling is
zoals gewoonlijk wat minder bezet
qua toeschouwers dan de zater-
dagavond - die was uitverkocht -
maar was desalniettemin met een
aantal van bijna 90 ook een zeer
geslaagde avond. Wederom wer-
den we op vrijdag vereerd met een
bezoek van een aantal leden van de
toneelvereniging “De Vrienden-
kring” uit Ter Idzard. Wij zijn in
november ook met een delegatie
bij hun fantastische uitvoering ge-
weest van het stuk “Leve de Ko-
ning”.

Het verhaal van Advendo ging over
een schoonheidssalon annex wel-
lness-centrum waarvan de Ameri-
kaanse eigenaresse Miss Purdy
(zich jong en strak houdend met
veelvuldige melkzuurinjecties) er
tevens samen met haar ietwat
louche Twentse partner Fred, alles
aan doet om met door Fred aange-
kochte over datum zijnde botox extra
geld te verdienen. Een drietal vrien-
dinnen Mira, Patty en Willeke heb-
ben een prijsvraag gewonnen uit
een tijdschrift voor een complete
metamorfose in het instituut. De
journaliste Jeske van het tijdschrift
“Vive” komt poolshoogte nemen
over het wel en wee van de winnar-
essen en wordt ongewild proefko-
nijn voor het nieuwe middel Botox.

In het stuk waren een aantal hilari-
sche scènes waar de zaal ook als
zodanig op reageerde.
Een voorbeeld van een van de hila-
rische scènes is dat Miss Purdy
(Janny Reiffers) tijdens een nieu-
we injectie (dubbele dosis) melk-
zuur schrikt en de spuit injecteert in
het kruis (ludiek noemde hij dat zijn
Sjors) van de zeer klungelige Bram
(Marten Miske), de ex-man van
Willeke (Miranda Blaauwwiekel)

die daar aanwezig was met z’n
nieuwe vriendin Guusje (Charlotte
von Hebel). De werking van het
melkzuur (ook een antirimpel mid-
del) laat z’n werking goed zien in de
broek van Bram. Het publiek kwam
niet meer bij.

De hypnose door Pablo op Patty
(José de Jong) waarbij het vorig
leven van Patty als Olga Lawine
verder door het stuk blijft hangen,
hetgeen vaak de lachspieren kie-
telde.

De zeer stevige en aparte massa-
ge-behandeling die de nieuwe
vriendin van Bram, Guusje, kreeg
van Willeke, de ex van Bram. Deze
had Pablo geld geboden om deze
grap (eigenlijk een wraakactie van
Willeke) uit te halen.

Dat Mira (Geesje Knot) een facial
krijgt en haar wenkbrauwen (ook
wel pleeborstels genoemd) uitge-
dund worden door Gayke, was ook
een pijnlijke act waarbij de zaal luid
mee-joelde.

Dat Gayke Jeske-1 (Frank Bolt) een
sensuele gezichtsmassage geeft...
maar nog steeds niet in de gaten
heeft dat Gayke gay is.
Dat Pablo zijn liefde verklaart aan
Gayke en dat ook letterlijk laat zien
op toneel. Zéééér overtuigend. Het
duurde lang voordat de zaal weer stil
was en ze verder konden spelen.

De onthulling van de metamorfose
van Jeske-2 (Tijn Caspers) was
ook zo’n moment, er waren veel
mensen in de zaal die niet in de
gaten hadden dat Jeske door 2 per-
sonen gespeeld werd, dat was ook
echt lachen.

Dat Fred (Willem Knot) tijdens het
onthullingsfeest te diep in zijn eigen
glaasjes keek was duidelijk zicht-
baar en dat was ook het moment dat
hij afstand nam van zijn Purdy en
vervolgens Guusje uitnodigde voor
een gezellig samenzijn op kamer 2,
hetgeen de lachspieren ook op-
wekte.

Uiteindelijk kwam het met de mees-

ten weer goed; Pablo wordt geluk-
kig met Gayke, Guusje gaat het
proberen met Fred, Bram gaat weer
terug naar z’n vrouw Willeke, Patty
en Mira worden weer beste vrien-
dinnen en gaan nog op vakantie en
Jeske rekent af met Miss Purdy en
schrijft een stuk in haar tijdschrift
“Vive” met niets verhullende foto’s
die Purdy’s Palace tot sluiten zullen
dwingen.

Wat mij tegenviel was dat er uit de
zaal geen belangstelling was voor

de speciale aanbieding van Miss
Purdy om ook een dergelijke be-
handeling te ondergaan, erg jam-
mer. Wellicht heeft ze achteraf nog
aanvragen gehad… wie weet!

Op naar een volgend stuk eind ja-
nuari 2019. Allen bedankt voor uw
komst en enthousiasme.

Rob von Hebel

 Fred Reiffers
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….Kiona Stel
In het laatste nummer van t Lougnijs was haar naam al te lezen in het
artikel van Harriët Wassink, over de gebiedsagenda, de dorpencoördi-
nator en bewonersbegeleiders. Kiona Stel is de dorpencoördinator voor
de gemeente Eemsmond en o.a. aanspreekpunt voor de inwoners van
Kantens, Stitswerd en Rottum. Nieuwsgierig geworden heb ik haar
gebeld voor een interview, waaraan zij graag meewerkte.

Marne, omdat wij straks de ge-
meente Het Hogeland vormen.
Ik luister en denk mee met inwoners
met ideeën, initiatieven of vraag-
stukken. Het is mijn doel om inwo-
ners te ondersteunen in hun vragen,
verzoeken, projecten en ideeën om
de leefbaarheid in de eigen dorp,
buurt of straat te verbeteren.
Daarnaast wil ik graag zoveel en zo
goed mogelijk bereikbaar zijn voor
de inwoners.
Ik wil een spin in het web zijn, dus
signalen ontvangen, doorzenden en
de afhandeling daarvan bewaken.
Ik kan een verbindende factor zijn
tussen de inwoners, instanties, or-
ganisaties, bedrijven en de gemeen-
te. Daarbij wil ik de dorpen en haar
inwoners zo goed mogelijk infor-
meren over zaken die voor hen van
belang kunnen zijn.

Kun je al terugzien op succesjes?
Ik heb regelmatig gehoord dat er
behoefte is aan een centraal aan-
spreekpunt, één contactpersoon
voor alle vragen. Het feit dat ik nu
langzaam maar zeker deze rol kan
vervullen doordat de inwoners mij
weten te vinden en bij mij beginnen
te komen met hun vragen en ideeën
is voor mij één van de belangrijkste
successen.

Botst jouw werk als dorpencoör-
dinator niet met het werk van de
bewonersbegeleiders?
Nee, ik ondersteun de initiatieven
van de inwoners om hun eigen
buurt te verbeteren. Ik denk mee,
bekijk de mogelijkheden en pro-
beer hun ideeën te versterken. De
bewonersbegeleiders richten zich
op de vragen en problemen van de
individuele bewoner.

Kan ik bij jou terecht voor een
subsidie of andere financiële on-
dersteuning?
Ik kan ondersteuning bieden bij het
aanvragen van subsidies, en de
weg wijzen naar de juiste instan-
ties. Maar ik beheer geen fondsen
en/of subsidies. Ik wil niet degene
zijn, die na het adviseren en bege-
leiden van bijvoorbeeld een pro-
ject, ook moet gaan beslissen over
de financiële afhandeling van een
aanvraag. Ik ben van mening dat dit
gescheiden moet blijven, ik ga en
wil niet mijn eigen vlees keuren.

Het modewoord ‘Netwerken' is
ook op jou van toepassing?
Absoluut. Daarin verdwijnt een
gedeelte van mijn werktijd en soms
ook daarbuiten. Het is erg belang-
rijk om de aanspreekpunten te ken-
nen en te kunnen vinden. Ik hou van
korte lijntjes.

Wat jij voor de inwoners kunt doen
is nu wel duidelijk, maar wat ver-
wacht je van de inwoners?
Ik verwacht dat de inwoners naar
mij toe willen komen, met een idee
of project waar ze iets mee willen
doen, maar niet weten hoe dit opge-
start moet worden of aangepakt
moet worden. Of wellicht tegen een
muurtje oplopen. Ik zou het erg
jammer vinden als een prima idee
geen kans wordt gegeven.

Hoe zie jij de toekomst?
Ik doe dit werk als ziektevervan-
ging, dus tot mijn collega hersteld

is en anders sowieso tot 1 januari
2019. Voor mij persoonlijk kan ik
niet zeggen waar ik op 1 januari
2019 sta. Ik ben daar ook niet heel
erg mee bezig. Ik richt mij op de
directe toekomst, wat ik nu voor de
nieuwe gemeente en de inwoners
van de dorpen kan doen.

Hoe kunnen wij jou bereiken?
Ik ben van plan om een inloopmid-
dag te houden in Kantens. Wellicht
éénmaal in de twee weken of mis-
schien vaker, afhankelijk van de
behoefte. Ik hoop, dat ik t Schienvat
in Kantens daarvoor als locatie mag
gebruiken. Buiten deze momenten
ben ik dagelijks bereikbaar via de
telefoon, WhatsApp en mail. Op
Facebook (Dorpencoördinator ge-
meente Eemsmond) probeer ik re-
gelmatig actualiteiten te zetten.

Telefoonnummer: 06- 155 678 11
E-mail: k.stel@eemsmond.nl

Kiona, hartelijk dank voor dit ge-
sprek. Wij wensen je veel succes
toe en wellicht tot een volgende
keer.

Arie Klomp

Red. De eerste inloopmiddag is bij
het verschijnen van t Lougnijs reeds
geweest; de tweede inloopmiddag
is vrijdag 9 maart as. van 17.00 tot
19.00 uur in t Schienvat.

Eerst maar even voorstellen; wie
is Kiona Stel?
Ik ben geboren en getogen in Eelde.
Oorspronkelijk ben ik opgeleid als
longfunctie analiste. Omdat deze
richting niet helemaal passend was,
heb ik mij laten omscholen en ben
ik in de Sociale Zekerheid gaan
werken. Hier heb ik naast diverse
projecten op het gebied van wonen,
zorg en re-integratie ook veel indi-
viduele begeleiding geboden aan
werknemers en professionals. Hier
heb ik ook een aantal jaren een
eigen bedrijf in gehad.

Jij bent sinds november 2017 aan-
gesteld als dorpencoördinator
voor de gemeente Eemsmond. Hoe
kwam dit tot stand?
Ik ben gevraagd als tijdelijke ver-
vanging van een zieke collega. Er
moest op korte termijn iemand
aangesteld worden om haar werk-
zaamheden over te nemen.

Hoe geef jij invulling aan deze func-
tie?
Ik ben op dit moment de dorpen-
coördinator voor alle dorpen in de
gemeente Eemsmond, waaronder
dus Kantens, Rottum en Stitswerd.
Ook heb ik contact met de coördi-
natoren van Bedum, Winsum en de
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E.I.K. Nieuws
Coöperatie Energie Initiatief Kantens en omstreken, kortweg E.I.K. heeft
als doel Kantens-Stitswerd-Rottum en omgeving energieneutraal te
maken. Dat wordt bereikt door met zijn allen energie te besparen (o.a.
door Buurkracht) en zelf duurzame energie te gaan opwekken.

Postcoderoos dak familie Lens-
tra, Oosterweg 6, Kantens
Er zijn op het moment van schrijven
nog 14 certificaten, één certificaat
= één zonnepaneel, beschikbaar.
Nog even in het kort, voor één cer-
tificaat moet € 99,00 worden be-
taald, daarna heeft de deelnemer
15 jaar lang een jaarlijks voordeel
van ongeveer € 11,00 per certifi-
caat. Als deelnemer ben je ook
gelijk lid van de Coöperatie.

Samen onze woningen verduurza-
men bij bouwkundig versterken
In een eerdere editie van t Lougnijs
is al eens een artikel verschenen
van de Hanze Hogeschool met het
verzoek een vragenlijst in te vullen.
Dit project wordt gedaan met een
drietal Energie Coöperaties, te we-
ten Loppersum, Appingedam en
Kantens en omstreken.
Doel van de vragenlijst is om te
inventariseren in hoeverre er be-
langstelling is om bij het bouwkun-
dig versterken, gelijk de woning te
verduurzamen en dit gezamenlijk
te doen. Tevens kan op de vragen-
lijst worden aangegeven waarover
u meer informatie zou willen heb-
ben, bijvoorbeeld hoe kan ik van het
gas af. Bij voldoende belangstel-
ling wordt er over dat onderwerp
een workshop georganiseerd.
Heeft u nog geen vragenlijst inge-
vuld maar wilt u er wel een ontvan-
gen, mail dan naar
cooperatie.eik@gmail.com .

Mijn Energievoordeel
Als Energie Coöperatie doen we
ook mee aan het project Mijn Ener-

gievoordeel. Met behulp van een
(gratis) energiecoach, die bij je
thuiskomt, wordt samen naar het
energieverbruik gekeken. Je ont-
vangt na afloop van het gesprek een
advies op maat. Huishoudens met
een minimuminkomen ontvangen
een bespaarpakket met daarin ener-
giebesparende maatregelen.

Waarom meedoen? Energie kost
geld. Minder energieverbruik bete-
kent een lagere energienota en met
het bespaarde geld kun je leuke(re)
dingen doen.

Wil je meedoen?
Meld je dan gratis aan op
www.mijnenergievoordeel.nl

Buurkracht
Al 32 mensen hebben zich aange-
meld op de site van Buurkracht
nadat de briefkaart van Buurkracht
in de bus was gevallen. Leuk om
via de slimme meter je energiever-
bruik met die van Dorpsgenoten te
kunnen vergelijken en om op de
hoogte te worden gehouden van
energiebespaarmogelijkheden.
Briefkaart gemist, maar wil je als-
nog meedoen en wil je een gratis
slimme meter? Ga naar de website
www.buurkracht.nl en zoek naar
Kantens-Stitswerd-Rottum en om-
geving en volg de aanwijzingen hoe
je je kunt aanmelden!
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Van Eemsmond
naar het Hogeland
Vanaf 1 januari 2019 vormen de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum
en Eemsmond samen de nieuwe gemeente Het Hogeland. Er zal het
komend jaar dan binnen en tussen de huidige gemeenten veel overlegd,
geregeld en beslist moeten worden op diverse gebieden.

hebben de vier raden van de ge-
meentes BMWE samen gekozen
voor herindeling.

Wat betekent de herindeling voor
onze burgers en de ambtelijke
organisatie?
De overheid trekt zich steeds meer
terug en verwacht van de burgers
dat zij veel zaken zelfstandig af-
handelen en met ideeën en oplos-
singen komen. Bijvoorbeeld over
de leefbaarheid in de dorpen en
zorg voor elkaar. Het goed uitvoe-
ren van de basistaken blijft natuur-
lijk het voornaamste onderdeel
van het overheidshandelen. Naast
wet- en regelgeving en handha-
ving hebben we het over vergun-
ningverlening, toezicht, belastin-
gen, burgerzaken, zorg, openbare
orde en veiligheid.

In dit kader is het goed om na te
gaan welke ideeën en verwachtin-
gen je hebt over de (gemeentelij-
ke) overheid:
Wil je de overheid juist klein hou-
den en veel overlaten aan de markt
en veel verantwoordelijkheid bij
de burgers leggen? Of zie je de
overheid als een organisatie die
verantwoordelijk is voor de wet en
regelgeving en ter ondersteuning
van de burgers?
Tussen deze twee visies dient ge-
manoeuvreerd te worden.
Daarbij is van belang welke poli-
tieke kleur de colleges hebben,

want door het huidige kabinetsbe-
leid zijn er veel taken naar de
gemeentes overgeheveld (bij-
voorbeeld de jeugdzorg). Dit heeft
invloed op de dienstverlening, want
door verandering van taken en
bezuinigingen moeten er keuzes
gemaakt worden. Van onze bur-
gers wordt verwacht dat zij met
initiatieven komen om de leef-
baarheid te vergroten en elkaar te
ondersteunen. Van de gemeente
wordt verwacht, dat zij voorwaar-
den schept om dit mogelijk te
maken, maar ook de burgers on-
dersteunt.

Hoe gaan we dit met zijn allen
doen?
Hoe verloopt de communicatie
met de dorpen? Hoe bereiken we
onze burgers die (nog) geen vra-
gen of ideeën hebben? Over deze
en andere vragen zijn werkgroe-
pen actief waarin vertegenwoor-
digers van alle belanghebbenden
zijn vertegenwoordigd.
Voor onze burgers zijn er inloop-
bijeenkomsten geweest en enquê-
tes gehouden hoe zij willen dat de
gemeente eruit komt te zien. Onze
burgers worden ook vertegen-
woordigd door de raadsleden.
De ambtenaren maken deel uit
van werkgroepen en voor alle
ambtenaren zijn (informele) bij-
eenkomsten georganiseerd om van
gedachten te wisselen. Bijvoor-
beeld is er in januari een Nieuw-
jaarsontbijt geweest voor alle me-
dewerkers uit de vier gemeentes.
In de bijeenkomsten voor de bur-
gers hebben zij kunnen aangeven
wat zij belangrijk vinden. Hieron-
der een samenvatting van de ge-
spreksverslagen, zie ook de web-
site www.bmwe-gemeenten.nl

Dienstverlening
(n.a.v. inspraakavonden in onze
gemeente)
Een uitspraak die over dienstver-
lening is gedaan is dat we een
dienstbare dienstverlener moeten
zijn die dichtbij en persoonlijk is.

Men geeft aan dat de gemeente 24/
7 bereikbaar moet zijn, waarbij de
digitale dienstverlening een zeer
belangrijke rol speelt. Een servi-
cegerichte houding van de ge-
meente is erg belangrijk. Andere
punten die meerdere malen ge-
noemd zijn, zijn: flexibiliteit, trans-
parant, modern, de juiste taal spre-
ken, vaste aanspreekpunten, per-
soonlijk, dichtbij, laagdrempelig
en herkenbaar.

Communicatie
Wees duidelijk richting de inwo-
ners, communiceer wat je waar-
om doet. In het verlengde daarvan
moet de website overzichtelijk en
helder zijn, liefst een website waar
de ondernemer op kan inhaken.
Verder is er een wens om meer
mee te gaan in de digitalisering,
door middel van apps, via social
media en met een goede digitale
bereikbaarheid.
Laten we echter niet vergeten dat
er een groep inwoners is, die niet
vaardig is met de computer en
persoonlijk contact belangrijk
vindt. Deze mogelijkheid moet al-
tijd blijven bestaan.
De inbreng van de inwoners, amb-
tenaren, raden en colleges is ge-
bruikt om een dienstverlening-con-
cept te schrijven, waar de raden
een besluit over hebben genomen.

Hieronder citaten uit het dienst-
verlening-concept:

Dienstbaar aan de samenleving
We willen onze basistaken kwali-
tatief hoogwaardig uitvoeren. Denk
aan wet- en regelgeving, handha-
ving en vergunningverlening, maar
ook aan toezicht, belastingen, bur-
gerzaken, zorg, openbare orde en
veiligheid. Daarnaast blijven in-
vesteringen in de aanleg en het
beheer en onderhoud van de open-
bare ruimte, de infrastructuur en
gebouwen basistaken. We voelen
ons verantwoordelijk voor onze
dienstverlening, zowel bestuurlijk
als operationeel.

Anders communiceren
De manier waarop we communi-
ceren verandert. Zakelijk commu-
niceren we vooral via e-mail en
bijvoorbeeld de Berichten box van
mijnoverheid.nl. Indien nodig ver-
sturen we nog een papieren brief.
Telefonie blijft een belangrijk com-
municatiemiddel.
Face-to-face contact met inwo-
ners vindt overal in onze gemeen-
te plaats. Bij voorkeur bij mensen
thuis, in buurthuizen, op een pro-
jectlocatie, bij ondernemers, etc.
Daarnaast gebruiken we het be-

In onze dorpen Kantens, Stitswerd
en Rottum wonen momenteel vijf
gemeenteraadsleden van de ge-
meente Eemsmond. Zij zijn bij de
overgang van Eemsmond naar Het
Hogeland heel dicht betrokken. Het
komend jaar zullen zij ons het een
en ander uitleggen, toelichten en
informeren over de transformatie
naar gemeente Het Hogeland.
Deze keer is Dirkje Voskuil uit
Rottum aan het woord:

Herindeling gezien vanuit de
raad, onderwerp Dienstverle-
ning
Mijn naam is Dirkje Voskuil, raads-
lid namens de SP. Ik probeer met
dit stuk inzicht te gegeven welke
afwegingen er gemaakt zijn om te
komen tot een voorstel voor dienst-
verlening in onze nieuwe gemeen-
te en hoe het proces verlopen is.

Welke invloed heeft de herindeling
(de nieuwe gemeente het Hoge-
land is een uitgestrekt gebied met
50 kernen) op de dienstverlening
voor de burgers en wat betekent
dit voor de ambtelijke organisa-
tie? Wat is er voor nodig om tege-
moet te komen aan de wensen en
verwachtingen van beide groepen.
Wie vervult welke rol?
De aanzet om te komen tot een
herindeling is het rapport "Grenze-
loos gunnen" geweest in 2013 door
de commissie Jansen, in opdracht
van de provincie. In oktober 2016
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Aanpak schoolplein
Het schoolplein is het visitekaartje van de school. En ons visitekaartje
is aan een facelift toe. Daar waren leerlingen, leerkrachten en ouders het
over eens. Het plein zou avontuurlijker moeten zijn, meer uitnodigen tot
bewegen en een frissere en verzorgdere aanblik moeten bieden. Om alle
ideeën die er leefden over een vernieuwd schoolplein te vertalen naar een
ontwerp, hebben we bureau Donkergroen gevraagd een ontwerp te
maken. In het ontwerp zijn de wensen van de kinderen, leerkrachten, B-
fitcoach en ouders meegenomen.

staande netwerk van gemeentelij-
ke gebouwen als ontmoetings-
plekken. De aanvraag van basale
producten waarvoor mensen nog
persoonlijk moeten verschijnen
(o.a. paspoort, ID-kaart, rijbewijs),
blijft mogelijk in de vier gemeen-
tehuizen. Ook raads- en collegele-
den worden aangesproken door
de samenleving.
Dit concept biedt inzicht hoe de
dienstverlening er in het Hogeland
uit kan komen te zien. Er wordt een
toekomstvisie en een kader ge-
schetst, waarbinnen de dienstver-
lening vorm wordt gegeven. Er is
duidelijk gesteld dat dienstverle-
ning geen star begrip is, maar
continu in beweging is. In gesprek
blijven met elkaar, samenwerken.
Verder moeten we ons realiseren
dat verandering tijd kost. Veel
ambtenaren werken al klantgericht
en dienstverlenend.
De ambtenaren worden begeleid
in dit proces, zodat zij een duide-
lijke keus kunnen maken over hun
functie bij het Hogeland en de ver-
anderende dienstverlening die van
hen wordt verwacht. Zij krijgen de
mogelijkheid een talentenscan te
maken en gaan in gesprek met hun
leidinggevende. Uiteindelijk be-
slist een plaatsingscommissie
waar de ambtenaren geplaatst
worden. De bestuurders van de
nieuwe gemeente bepalen uitein-
delijk wie welk dienstverband
krijgt.
Om te komen tot een dienstverle-
ning-concept is er inbreng geweest
vanuit de burgers, ambtenaren,
colleges en de raad. Deze infor-
matie is gebruikt om een concept
over dienstverlening te schrijven.
Er wordt weleens gezegd: “we kun-
nen niet over ons graf regeren, de
nieuwe raad zal hier besluiten over
moeten nemen”. Toch vind ik het
van belang dat we als raad al rich-
ting hebben kunnen geven aan wat
wij verstaan onder goede dienst-
verlening. Het gaat er uiteindelijk
om dat de dienstverlening en de
verwachtingen van de burgers
goed op elkaar zijn afgestemd en
dat de gewenste kwaliteit wordt
geleverd.

Dirkje Voskuil
Raadslid SP
D.Voskuil@eemsmond.nl

Volgens het voorlopige ontwerp
krijgt het plein een natuurlijker aan-
blik door het gebruik van houten
palen en stapstammen, houten vlon-
ders en klauterelementen en een
heuse boomhut. Ook zijn een klim-
muur en een vogelnestschommel
gepland. Het plein van de peuter-
speelzaal wordt natuurlijk ook
meegenomen in de renovatie. De
huidige zandbakken blijven bestaan
en ook de speeltoestellen zullen op
het nieuwe plein gewoon weer een
plekje krijgen. Behalve het klim-
huisje van de kleuters; dat is echt
afgeschreven.

Het ontwerp is nog voorlopig. De
komende maanden wordt gekeken
hoe en of we de financiering van
deze pleinmetamorfose rond kun-
nen krijgen. Wanneer daar duide-
lijkheid over is, duurt het nog een
aantal maanden voordat de subsi-
dies daadwerkelijk zijn toegezegd.
Dus op zijn vroegst na de zomerva-
kantie zal met de aanpak van het
plein een begin kunnen worden
gemaakt.

MEELOOPMIDDAG
VOOR DRIEJARIGEN
Op maandagmiddag 12 maart mo-

gen de driejarige kinderen uit Kan-
tens en omgeving mee komen
draaien met onze groep één en
twee. De bedoeling van deze mid-
dag is dat de peuters kennismaken
met de school en ervaren hoe het er
in groep één en twee aan toe gaat.
De ouders van de peuters zijn ook
van harte welkom. Zij kunnen, on-
der het genot van een kopje thee of
koffie, kennis maken met en infor-
matie krijgen over de school. Kin-
deren en ouders zijn welkom van
13.00 tot 14.30 uur. Aanmelden is
niet nodig.

PANNENKOEKENDAG
In 2017 gestart, willen we een mooie
traditie maken van de Pannenkoe-
kendag. Kantenaren (of Kaansters)
van 65 jaar en ouder zijn van harte
uitgenodigd om op woensdag 21
maart in onze, tot restaurant omge-
toverde, school te komen genieten
van overheerlijke, door onze leer-
lingen (en hun ouders) gebakken
en geserveerde pannenkoeken.

U kunt zich aanmelden via de mail
(obsklinkenborg@lauwerseneems.nl)
of via het antwoordstrookje bij de
uitnodiging die binnenkort bij u in de
bus valt.

MAAND VAN DE
SCHOOLSCHRIJVER
Vorig schooljaar hebben we mee-
gedaan aan het project Schools-
chrijver. Gonneke Huizingh was
van januari tot april wekelijks bij
ons op school om met de groepen
twee t/m acht te werken met boe-
ken, aan (voor)lezen en allerlei
vormen van creatief schrijven. Erg
leuk en leerzaam.

Dit schooljaar doen we daarom
mee met de Maand van de Schools-
chrijver. Pieter Koolwijk, kinder-
boekenschrijver bekend van o.a.
‘Vlo en Stiekel’ (serie), ‘Baas van
de Wereld’ en ‘Bens Boot’, zal in
maart drie digitale lessen verzor-
gen voor groep vier t/m acht en zal
op 22 maart op school met de kin-
deren werken. Alles in het teken
van creatief schrijven. Wat ons
betreft kun je nooit teveel aandacht
besteden aan (het belang van) le-
zen en zelf verhalen of poëzie schrij-
ven. We verheugen ons nu al op
deze ongetwijfeld inspirerende les-
sen!
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...Liesbeth Bunnik
Het roer om
U kent het misschien wel, of u droomt ervan: het roer om. Maar dan wel
omdat je het wilt en niet omdat het moet. Een andere leefomgeving, een
ander beroep uitoefenen. Liesbeth Bunnik uit Stitswerd heeft het ge-
daan. Zij woont samen met partner Gerard de Blaauw in Stitswerd. Op
dit moment wonen zij tijdelijk in Ellerhuizen omdat hun huis versterkt
wordt.

Het bronzen beeld Wilhelmina van
Charlotte van Pallandt staat in Hei-
no in de beeldentuin van Kasteel ’t
Nijenhuis (dat bij museum De Fun-
datie hoort). Liesbeth Bunnik

Liesbeth is geboren en getogen in
Den Haag en later naar Amsterdam
gegaan. In de zeventiger jaren is zij
naar de stad Groningen verhuisd.
Zij werkte als socioloog in het ho-
ger onderwijs en als organisatie-
adviseur en trainer voor vele be-
drijven in het noorden. Ze is zelfs
nog enkele jaren directeur geweest
van wat je tegenwoordig een SPH-
opleiding zou noemen.
Op een gegeven moment ging ze
het artistieke pad volgen. Ze deed
een boetseercursus en volgens
haar cursusleidster had ze talent.
Dat was niet verwonderlijk. Vele
familieleden: ooms, tantes en opa
hadden, al dan niet professioneel,
hun kunstwerken gemaakt op het
doek, beeldend of als schrijver.
Liesbeth meldde zich aan bij de
Klassieke Academie van Gronin-
gen. Dit is een ongesubsidieerde
kunstacademie die bestaat naast
Academie Minerva van de Hanze-
hogeschool. Er is een beeldhouw-
en een schilderafdeling en de stu-
denten leren de eerste drie jaar het

klassieke vakmanschap. Daarna
ontwikkelen ze in de tweejarige
masteropleiding hun eigen – meest-
al - figuratieve stijl. Liesbeth gaf
zichzelf in eerste instantie één jaar.
Ze kreeg echter de smaak te pak-
ken en heeft de opleiding afge-
maakt. Afgelopen zomer haalde ze
haar master in beeldhouwen. Ze
houdt van groot, monumentaal
werk. Kijk maar eens op haar web-
site: www.liesbethbunnik.nl . Ze
gebruikt verschillende technieken:
hakken in steen en hout, boetseren
en afgieten of een combinatie van
‘hakken en plakken’ zoals Liesbeth
het zelf noemt. Immers bij beeld-
houwen hak je stukken steen of
hout weg. Bij boetseren plak je
steeds stukken (meestal) klei op
een ‘hoop’, totdat je de gewenste
vorm hebt. Bij een modern middel
als bijvoorbeeld purschuim, gaat
Liesbeth op een zelfgemaakt fra-
me, die ze in elkaar last, purschuim
spuiten. Als het uitgehard is kan ze
gedeelten wegsnijden, maar ook
stukken erbij spuiten. Het werken
met pur heeft enkele voordelen: het
is licht, makkelijk te krijgen en
goedkoop. Het nadeel is dat je het
werkstuk van pur niet lang kunt
bewaren. Je moet het bekleden met
houdbaar kunststof zoals bijvoor-
beeld polyester.

Het hakken in steen, beeldhouwen,
is best zwaar fysiek werk. Daarom
kan Liesbeth ook gebruik maken
van een hydraulische beitel voor
het grove werk. Maar het blijft toch
een belasting voor je gewrichten.
Daarom is haar favoriete ‘hakma-
teriaal’ een boomstam van de Po-
pulier. Haar twee-en-een-halve
meter hoge afstudeerobject was
dan ook bijna helemaal van Popu-
lier gemaakt. Bijna, want ze houdt
ervan om klassieke vak technie-

ken te combineren met moderne
media. Als je dit beeld bekijkt zie je
dat het menselijk figuur een echte
smartphone vasthoudt waarin een
videofilmpje afspeelt. Dit kunst-
werk heeft dan ook de toepasselij-
ke naam gekregen: Selfie.

Als buitenstaander vraag je je wel-
eens af waar een kunstenaar van
leeft: van de kunst zelf verkopen, of
via exposities bij galerieën? Het
nadeel van exposeren in galerieën
is dat je commissie moet betalen.
Daar staat tegenover dat de galerie
een mooie ruimte biedt waar be-
langstellenden jouw werk kunnen
zien en kopen. Zij zorgen ook voor
een leuke opening en veel PR. Maar
het liefst wil Liesbeth haar werk zelf
verkopen aan instellingen die het
kunstwerk in de openbare ruimte
plaatsen zodat iedere voorbijgan-
ger ervan kan genieten. Denk aan
bijvoorbeeld het UMCG of aan een
park of plein van een gemeente.
Vorig jaar heeft ze meegedaan aan
een prijsvraag voor zo’n publiek
kunstwerk voor een rotonde in Uit-
huizen. Helaas is de keus niet op
haar werk gevallen en zijn er nu
‘brillen’ van een andere kunstenaar
geplaatst.

Op de vraag wie haar voorbeelden
zijn, noemde Liesbeth enkele na-
men, waaronder Charlotte van Pal-
landt, die het bekende robuuste
beeld “Wilhelmina”, die in Den Haag
staat, heeft gemaakt. Een andere
bekende kunstenaar uit onze regio
is Eddy Roos, die de beelden heeft
gemaakt die in de tuin van de borg
“Verhildersum” staan. Ze heeft ook
les van hem gehad.

Normaal heeft ze haar atelier aan
huis in Stitswerd. Maar op dit mo-
ment is haar werk grotendeels el-

Liesbeth in haar tuin in Stitswerd aan het hakken aan het beeld Selfie.
Gerard de Blaauw.

ders opgeslagen omdat Liesbeth
en haar partner tijdelijk in een wis-
selwoning wonen. Hun huis in Stits-
werd wordt versterkt als onderdeel
van het project ‘Heft in eigen hand’.
Maar ze zijn wel vaak bij hun huis
in Stitswerd te vinden. In hun tijde-
lijk onderkomen kan Liesbeth bui-
ten onder het afdak verder werken.
Als hun huis, naar verwachting de
aankomende zomer, klaar is, heeft
ze weer de beschikking over haar
atelier. Want ze verlangt weer naar
de ruimte die ze samen destijds in
2006 hadden gevonden nadat de
keuze was gemaakt om het roer
eens om te gooien toen de kinderen
het ouderlijk huis in Groningen had-
den verlaten.

Liesbeth is zeer in haar nopjes met
haar ommezwaai. Vooral de keus
om tegen je zestigste verjaardag
nog een kunstacademie opleiding
te gaan volgen. Want je bent vol-
gens Liesbeth nooit te oud om iets
te leren.

Zwanny Hofman

Liesboeth met haar nieuwe beeld
Loving buiten. Dit beeld is tot en met
4 maart te zien bij Galerie Pulchri in
Den Haag.  Gerard de Blaauw.
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In 1993 ben ik voor mij zelf begonnen. Als Fiscaal-Jurist ben ik uiteraard
bezig met aangiften inkomsten, vennootschapsbelasting en belasting-
adviezen. Voor mijn studie Fiscaal recht was ik echter werkzaam op
accountancykantoren en vooral bezig met administraties en opstellen
van jaarrekeningen.

In de praktijk ben ik nu de meeste
tijd bezig met het opstellen van
jaarrekeningen voor het MKB. Dat
kan zowel zijn voor een eenmans-
zaak als voor een vennootschap
onder firma, Stichting of BV. Voor-
dat de Jaarrekening kan worden
opgesteld moet eerst de admini-
stratie kritisch worden nagelopen
om tot een juiste Jaarrekening (en
dus belastingaangifte) te kunnen
komen; ondernemers willen ten-
slotte later geen problemen krijgen
met de Belastingdienst als die komt
controleren.
Gedurende een jaar moeten er aan-
giften omzetbelasting worden ge-
daan welke wij voor een deel van
onze klanten verzorgen.
Een minderheid van de onderne-
mers vindt het doen van de admini-
stratie zo vervelend of heeft daar
geen tijd voor dat zij deze aan ons
(mijn vrouw werkt parttime mee)
uitbesteden.
Als ondernemers ook personeel in
dienst hebben dan voeren wij ook
de salarisadministratie voor hen
uit. Dat betekent salarisberekenin-
gen, aangiften Loonheffing/pen-

sioen, jaaropgaven etc. klaarma-
ken.

Daar ik ook over een Assurantie-
diploma beschik kunnen wij ook
bemiddelen in verzekeringen. Op
dit moment is deze activiteit in de
praktijk nog beperkt.
In de loop der tijd zijn er wel veran-
deringen geweest. Door de opkomst
van de computer en boekhoudpro-
gramma’s zijn veel ondernemers
de administratie zelf gaan voeren.
Ook voor de aangiften inkomsten-
belasting en vennootschapsbelas-
ting is software gekomen en is de
papieren aangifte nagenoeg verle-
den tijd.

Ook bij de particulieren aangifte is
veel veranderd. Nu het aangiftebil-
jet vóór ingevuld wordt door de
belastingdienst, doen veel mensen
de aangifte tegenwoordig zelf. Bij
mensen die bijzondere ziektekos-
ten en/of giften hebben ligt dit an-
ders; deze laten toch nog vaak de
aangifte door ons invullen. Daar
hebben wij nog een meerwaarde.

De Belastingdienst is ook met zijn
tijd meegegaan en controleert
steeds meer op afstand de aangif-
ten inkomstenbelasting, vennoot-
schapsbelasting en omzetbelas-
ting. Dit controleren doen zij steeds
meer door het inzetten van slimme
software welke afwijkingen of bij-
zonderheden in de aangiften op-
sporen, waarna er vragenbrieven
volgen.

De werkzaamheden verrichten wij
vanuit de woning aan de Stitswer-
derlaan 11 te Kantens. In deze wo-
ning worden 2 ruimten gebruikt als
kantoor/spreekkamer. Het is ech-
ter gebruik geworden om veelal
langs de klanten te gaan en niet op
kantoor af te spreken. Dit heeft ook
te maken dat veel klanten op af-
stand wonen/werken (bijvoorbeeld
Schiermonnikoog, Terschelling) en
dan wordt het gewaardeerd om op
de locatie van de klant af te spre-
ken.

Gelet op mijn financiële achter-
grond word ik best vaak gevraagd
om ergens penningmeester van te
worden. Dat doe ik graag om mijn
steentje bij te dragen aan de sa-
menleving, maar vergt, gelet op de
functie, wel veel tijd. Zo ben ik
bijvoorbeeld penningmeester van
de Groninger Energie Koepel
(GrEK),
Coöperatie Energie Initiatief Kan-
tens en omstreken (E.I.K.) en de
voetbalclub (vv K.R.C.).
Leuk aan het werk is dat je vaak
jarenlang het wel en wee met een
ondernemer deelt, soms al vanaf
de start van de onderneming. Naast
het verzorgen van de verplichte
zaken als jaarrekeningen/aangif-
ten, het meedenken om de onder-
neming tot een succes te maken en
zo, heeft het vorderen van de leeftijd
dan toch nog zijn voordelen, name-
lijk het kunnen meebrengen van
ervaring!

Eric Bakker

Wilt u in t Lougnijs adverteren,dat kan!
Neem contact op met onze redactie: info@tlougnijs.nl
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Yoghur t
Tot ongeveer 1965 bestond er dikke yoghurt. Dan bedoel ik niet Bulgaarse
yoghurt of uitgelekte (wij zeiden vroeger uitgedropen) yoghurt. Uitgedro-
pen yoghurt kreeg je door yoghurt door een theedoek te laten uitlekken.
Het resultaat was nog dikkere yoghurt. Wanneer mijn moeder bij de
melkboer een fles yoghurt bestelde, kreeg ze dikke. De melkboer wist dat
ons gezin geen dunne wilde, die bestond ook. Over halfvol en mager
maakten we ons toen nog niet druk. De fles had een groene dop van
aluminium. Je kon ze sparen en dan gebruiken om ze om je spaken van
je autoped of fiets te binden. Dat zag er blits uit en maakte bovendien een
ratelend geluid.

De melkboer was natuurlijk hele-
maal geen boer meer. Maar zijn naam
behield hij, ook al haalde hij zijn melk
uit de fabriek en kreeg hij geen koe te
zien. Een makkelijk beroep was dit
niet. Met zijn bakfiets ging hij alle
deuren langs en bracht de melk tot
aan de voordeur of je nu beneden of
op driehoog woonde.
Op een gegeven moment kwam onze
melkboer met de tijding dat dikke
yoghurt uit de handel ging. De men-
sen kochten het niet meer. Dunne
ging makkelijker uit de fles. Er waren
nog maar twee families in zijn wijk,

waaronder de onze, die dikke yoghurt wilden, vertelde de melkboer. Wij
kregen een vragenformulier van de melkfabriek OVV (Onderlinge Veree-
niging van Veehouders) om onze voorkeur toe te lichten. De OVV-fabriek
is allang ter ziele en het gebouw doet tegenwoordig dienst als poptempel
de Melkweg. De diepere gedachte achter het uitgereikte formulier heb ik
nooit begrepen. De dikke ging er sowieso uit. Enkele weken later kregen
wij als genoegdoening een fles dunne yoghurt en vier vlaflip glazen. Een
nieuwigheid destijds. Op het glas stonden streepjes om aan te geven

Nieuws van de Werkgroep Vertellen
Huiskamervertelfestival Kantens

Op 2 september 2018 vindt het Huiskamervertelfestival Kantens
alweer voor de vijfde keer plaats. We zijn ondertussen begonnen met de
voorbereidingen. We proberen natuurlijk weer nieuwe huiskamers en
enthousiaste vertellers te vinden. Ook zijn we al weer druk bezig met het
opstellen van de begroting en het aanvragen van subsidies.

hoeveel limonadesiroop, vla en yoghurt erin moest om dit nieuwe toetje
te maken. Allemaal extra afwas, die glazen. We aten ons voor-, hoofd- en
nagerecht van één bord. Als je de (dikke) yoghurt met moeite uit de fles
op je bord schonk, zag je de restjes eten en jus aan de randen voortge-
stuwd worden.
Met de dikke yoghurt verdween een gezinsri-
tueel. Wij aten yoghurt altijd met een in stukjes
gebroken beschuit erdoorheen ge-
roerd. Dat vonden we lekker. Had je
de yoghurt eenmaal op je bord, dan
kregen we een beschuit. Met de
punt van je mes boorde je voorzich-
tig in het midden van de beschuit
een gaatje van ongeveer twee cen-
timeter doorsnee. Vervolgens leg-
de je de beschuit midden op je bord met yoghurt. Met duim en wijsvinger
van beide handen duwde je met gecontroleerde kracht de beschuit de
yoghurt in, hierbij kwam door het gaatje de yoghurt omhoog. Een soort lava
spugende vulkaan. De hoogste vulkaan was die avond de winnaar. Veel
hoger dan zeven centimeter kwam je niet. En als je te hard drukte brak
de beschuit. Een nieuwe kreeg je niet. “Het geld groeit me niet op de rug”,
zei mijn vader dan. Na dit wedstrijdje brak je met de lepel de beschuit in
stukjes en roerde je samen met suiker het geheel door elkaar.
De eerste keer dat de dunne yoghurt op tafel kwam werd de nieuwe
substantie onmiddellijk blootgesteld aan onze beschuitbehandeling.
Boven verwachtingen. De beschuit brak minder snel en de yoghurt gaf
beter mee. De yoghurtvulkaan was een yoghurtgeiser geworden. De
yoghurt kwam wel tot een halve meter hoog. De hele familie zat onder de
dunne en ook de omgeving was gedecoreerd met witte spetters.
Dit was de laatste maal dat mijn ouders ons toetjesgebruik tolereerden.
De beschuit bleef, maar moest gelijk in stukjes met de yoghurt gemengd
worden. Zo verdween met de dikke yoghurt een gezinsvermaak, waar we
al bij de soep naar uitkeken.
Als ik tegenwoordig yoghurt eet, doe ik dat zonder beschuit, en in een
schoon dessertschaaltje.

Eric de Klerk

rimpelssti tswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl

VERTELCAFÉ
Voorafgaand aan het Festival heb-
ben we nog twee vertelcafé-avon-
den.
De eerste is op vrijdagavond 23
maart. Dan vieren wij vanaf 20.00
uur Wereldverteldag in t Schienvat
in Kantens. Het thema is: "Wise
Fools", vrij vertaald: "Wat is wijs-

heid?" Er is al één boeiende vertel-
ster bekend die op deze avond zal
vertellen. Wilt u ook komen vertel-
len, geeft u zich dan zo spoedig
mogelijk op, in verband met het
samenstellen van het programma.
Opgeven voor het vertellen kan bij
Corrie Lenstra, Oosterweg 6,
9995VJ Kantens,

 55 23 90 of  06 28 40 31 63
of via: vertelcafe@kantens.nl.
De entree is € 5,00 euro inclusief
één consumptie.

Graag tot ziens!
Namens de Werkgroep Vertellen
Corrie Lenstra, Metje Lambers,
Henrïette Broekhuizen, Clarien
Koopmans en Annie Mekel

Wolf in Rottum
Ssssssssst…….In Rottum is een
wolf gesignaleerd. Kom maar kij-
ken….
Hij ligt te slapen in de bedstee van
t hoeske van Thais Joaptje, het
kleinste huisje van Groningen. Hij
heeft een slaapmuts op en aan zijn
buik te zien heeft hij zojuist gegeten.

Maar er is iemand in het huisje die
hem nog niet gezien heeft. Niets
vermoedend is Roodkapje net het
huisje binnengekomen. Zij is naar
het huisje gekomen om haar zieke
grootmoeder een brood en een fles
wijn te brengen. Onderweg heeft zij
ook nog even een bosje bloemen
geplukt.

Voor iedereen die Roodkapje wil
waarschuwen dat het niet groot-
moeder is die daar in de bedstee ligt
te snurken: het huisje is elke dag
open van 10.00 tot 17.00 uur.  En je
mag gratis naar binnen.
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Nog vóór we de sleutel van ons huis hadden, zijn we warm ontvangen
bij het “komen en gaan wijntje” in het kerkje van Rottum. Wat een
welkom onthaal! Goed, we zitten nu, op het moment van dit schrijven,
een kleine twee weken in ons huisje aan ’t Lage Eind. De laatste week
liggen we geveld door griep te bedenken wat we hadden willen doen in
deze griepweek. Veel meer dan een verhaaltje maken voor t Lougnijs zit
er niet in, helaas.

Annemarieke.  Richard Janssen

Wij zijn Annemarieke en Armand,
49 en 59 jaar oud. We hebben de
afgelopen 16 jaar met veel plezier
in Usquert gewoond. Onze zoon
(21) en dochter (19) zijn daar opge-
groeid. Destijds zijn we vanuit
Amersfoort deze kant opgekomen
en we hebben daar tot op heden
geen dag spijt van gehad. De kin-
deren wonen intussen op zichzelf
(in Stad en Winsum) wat één van
de redenen was om op zoek te
gaan naar een ander huis. We wis-
ten niet waarheen precies, maar
wel ongeveer, ergens op het Ho-
geland.
Rottum was het
leuke dorpje waar
we doorheen wan-
delden met onze
honden. Het dorpje
waarover we in de
paardenbloemen-
tijd verzuchtten:
zouden we daar
toch wonen…

Enfin, we wonen er
nu. Samen met
onze hond en twee
katten. We gaan er
van uit dat onze
griepstart in Rot-
tum niets zegt over
de jaren dat we hier
wonen en dat we
vele jaren mogen
genieten van het

dorp en haar inwoners.

Wat doen we dagelijks? Onze agen-
da’s zijn heel wisselend gevuld:
geen dag is hetzelfde. Annemarie-
ke heeft een eigen bedrijf, Bureau
van waarde, en houdt zich bezig
met allerlei projecten op het gebied
wonen en leefbaarheid. Armand
begeleidt jongvolwassenen met
een vorm van autisme en is gast-
heer/kok bij Wongema in Hornhui-
zen.

Armand.  Richard Janssen

Bijna 1 miljoen euro
voor leefbaarheid
dorpen Eemsmond
De gemeente Eemsmond stelt bijna 1 miljoen euro beschikbaar om de
leefbaarheid in dorpen te vergroten. Wethouder Harrie Sienot roept
bewoners op massaal met plannen te komen.

De subsidieregeling is bedoeld om
plannen en ideeën uit de dorpen te
ondersteunen. Iedereen die woont
in de gemeente Eemsmond kan
een aanvraag indienen. Namens
een organisatie, vereniging of als
buurtgenoten.

Alles is mogelijk. De aanvragen
kunnen variëren van geld voor kook-
clubjes tot het runnen van een buurt-
winkel of van activiteiten voor jon-
geren tot initiatieven om ouderen zo
lang mogelijk in het dorp te laten
wonen. Vooral plannen die door
grote groepen inwoners worden
gesteund zijn kansrijk. De subsidie
is éénmalig. Dat betekent dat plan-
nen ook zonder financiële steun
van de gemeente levensvatbaar
moeten zijn.

CREATIVITEIT
“Dit geld en deze oproep zijn be-
doeld om inwoners te stimuleren
plannen te ontwikkelen en op te
starten. Uiteindelijk is het aan de
wil en de creativiteit van de inwo-
ners om te zorgen dat initiatieven

ook blijven bestaan”, zegt wethou-
der Harrie Sienot.

CRITERIA
Aanvragen moeten passen binnen
het Woon- en leefbaarheidsplan
Noord Groningen Leeft. Daarin zijn
5 criteria opgenomen: Sociale vita-
liteit en leefbaarheid, Zorg, Nieuwe
kansen voor kinderen, Krachtige
kernen en Wonen. De subsidiere-
geling staat op www.eemsmond.nl/
subsidies en geldt voor 2018. Aan-
vragen moeten dit jaar worden in-
gediend.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de afdeling com-
municatie van de gemeente Eems-
mond:  43 75 55.
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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 ,

Laampen
As t winter wordt knapt bie ons ien
hoes ain noa aander laamp. Op n
duur heb k aal vief op t liestje stoan.
Bruier mout ter maank din wie
goan nait meer boven op n wiebelg
trapke stoan. Hai is nog wat smuier
ien de bainen as wie.

Noa t kovviedrinken mout t
weden. Man is haandmans-
knecht. Ze begunnen op zol-
ler. t Duurt mor even of k
heur n gebolder en n ge-
prommel. Vlisotrap wil nait
ommeneden. t Draaierij zit
vaast. k Heur aal ain aan-
kommen.

“Woar is t eulieklipke?” “Op
plaank ien schuurkaast”, zeg
k. Komt ter mit grafietpoeier
veur veurdeurslöt weer aan.
“Is dit t meschain?” “Nee dat is
t nait, t is n rond plestieken
dinkje mit n rood dopke”.

n Zet loater heur k trap omdeel
goan. Op zoller wil laamp der nait
oet. Fitting blift der ien zitten. Ge-
lukkeg het bruier beder raif as wie
en t komt veur mekoar.

“Welke laamp mout nou”, vragt e.
“Dou dij ien hal mor”.

“Dizze nije laamp is kepot, dut t
nait”, zegt e. Perbaaiern ien n sche-
merlaamp en hai dut t wel. Hou kin
dat? Man drukt op n knop en hai dut
t wel. “O, der zitten twij schoake-
loars, ain veur boven op overloop
en ain veur onder, k drukte op ver-
keerde knop”, zegt bruier. Oplöst!

Nou spot boven TV. n Kwestie van
aandraaien en hai dut t weer.

Keukenlaamp is aan beurt. “Kins
hom zo van rail òfkniepen,” zeg k en

mitnemen noar t aanrecht. “Is der n
douk”, vragt e, hai is oareg voel”.

“Der staait nog mooi òfwaswotter
en douk zit ter ien”. t Lukt aalpmoal.
Nog ain laamp van achterkoamer
en t is kloar. Dat is zo’n miegereg
laampke, twij lutje pootjes en n
laampke zo groot as n noagel van
joen doem. Zukswat hemmen wie

vanzulf nait ien hoes. Mor der mout
wel gaauwachteg licht kommen,
want t Lougnijs komt en din kinnen
ze niks zain. Ais kieken of wie dat
ien Oethoezen kriegen kinnen. Wat
hemmen ze toch n soorten laam-
pen ien dizze tied.

Wie nemen der n vrisdraankje op
mit mekoar.

“Mor dij laamp doar tussen joen
baaide stoulen, wat is doar mit
loos”, zegt bruier en hai staait aal
achter ons. Joa, k wait t wel, kap

Winter-zonsondergang
De wolken zijn oranje-goud
de horizon aquamarijn;
de bomen staan doodstil en koud,
als een Japanse prent, zo fijn.

Twee vogels vliegen, hoog en traag,
een vlokje sneeuw lijkt wel verdwaald,
het dwarrelt langzaam naar omlaag;
te snel is d’avond nu gedaald.

En steeds, bij ondergaande zon
zoek ik naar woorden voor dit licht:
als ik die ooit eens vinden kon-
ik voel een traan op mijn gezicht

Nel Benschop

Uit: Licht onder de horizon

staait zo schaif as n kraai. k Heb
hom borduurd op t haandwaark-
clubke, n hail kerwaai en k bin der
nogaal wies mit, mor zien geroam-
te is schoon òf. t Haangt mit leuko-
plast ien mekoar. “Stop mor jong,
zeg k, dat is nait deur die te verhel-
pen”. As zun schient, zel k ais zain
wat k der aan doun kin. k Bin blied
dat t aander t aalpmoal weer dut!

Anje van der Hoek

Douwe Egberts waardepunten
voor de voedselbank
Nu de mooie DE-cadeauwinkels zijn verdwenen, hebben heel veel
mensen nog DE waardepunten in huis liggen, waarvoor ze geen bestem-
ming hebben.

Bij de vorige oproep in 2017 zijn er
negenhonderdduizend punten inge-
zameld. De Voedselbank Het Hoge-
land verzilvert deze punten voor
pakken koffie. Dat leverde ruim 1.600
pakken koffie van 250 gram op.
In 2018 gaat de inzameling gewoon
door.
Mocht u punten hebben liggen, dan
kunt u die inleveren bij Hannie de
Vries, Bredeweg 20 te Kantens of
Anje van der Hoek, Bredeweg 1 te
Kantens. U mag ze ook gewoon in
de brievenbus doen. De Vrouwen-
raad zorgt ervoor dat ze bij de voed-
selbank terecht komen. Bij voor-
baat dank!



17

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

Zondag 25 februari
09.30 uur - Leesdienst
14.30 uur - Leesdienst

Zondag 4 maart
09.30 uur - Leesdienst
14.30 uur - ds. P.A. Slager

Zondag 11 maart
09.30 uur - Leesdienst
14.30 uur - ds. P.A. Slager

Woensdag 14 maart (biddag)
15.30 uur- ds. P.A. Slager (kindge-
richte dienst in GKV Damstee)
19.30 uur - ds. P.A. Slager

Zondag 18 maart
09.30 uur - Leesdienst
14.30 uur - ds. H.D. Bondt

Zondag 25 maart
09.30 uur - ds. P.A. Slager (H.A.)
14.30 uur - ds. A.J. Minnema

Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag)
19.30 uur - Leesdienst

CHR. GEREF. KERK KANTENS

Zondag 25 februari
09.30 uur - ds. H. Fahner
14.30 uur - ds. H. Fahner

Zondag 4 maart
09.30 uur - ds. J. Sijtsma
14.30 uur - ds. J. Sijtsma

Zondag 11 maart
09.30 uur - ds. R. Jansen
14.30 uur - ds. J. Oosterbroek

Woensdag 14 maart (biddag)
19.30 uur - ds. J. Oosterbroek

Zondag 18 maart
09.30 uur - ds. J. Oosterbroek
14.30 uur - ds. J.P. Rozema

Zondag 25 maart
09.30 uur - ds. A.A.L. Aalderink
14.30 uur - ds. J. Oosterbroek

Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag)
19.30 uur - ds. J. Oosterbroek

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM

Zondag 25 februari
19.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Muzikale Vesper, m.m.v. Ensem-
ble Sonus Vita o.l.v. Anjo de Haan
en Vincent Hensen, orgel

Zondag 4 maart
9.30 uur - drs. J.W. Bassie, Gronin-
gen

Zondag 11 maart
9.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
(koffie/thee in Salem)

Zondag 18 maart
9.30 uur - prof. dr. L.J. van den
Brom, Haren

Zondag 25 maart (Palmzondag)
19.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Muzikale Vesper,
m.m.v. Vocaal Ensemble Het Hoog-
eland o.l.v. Vincent Hensen

Stille Week
Maandag 26 maart
19.30 uur - Stille Week Vesper in
het koor

Dinsdag 27 maart
19.30 uur - Stille Week Vesper in
het koor

Woensdag 28 maart
19.30 uur - Stille Week Vesper in
het koor

Donderdag 29 maart
Witte Donderdag
19.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Vesper in het koor met viering Hei-
lig Avondmaal

Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag
19.30 uur - Stille Week Vesper in
het koor

Zaterdag 31 maart
Stille Zaterdag
19.30 uur - Regionale Vesper,
m.m.v. Ad hoc Cantorij Uithuizer-
meeden

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 25 februari
19.00 uur - ds. Poot

Zondag 11 maart
19.00 uur - ds. Fraanje

Zondag 25 maart
19.00 uur - ds. Poot
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Agenda
Rottum
t/m 18 maart
Kloosterkerk Rottum
Dagelijks 10.00 - 17.00 uur
Expositie Sytske Feitsma
Entree is gratis

t Huisje van Thais Joaptje
Dagelijks 10.00 - 17.00 uur
Roodkapje en de wolf
Entree is gratis
_______________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
__________________________________________

Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 - 22.00 uur

Woensdag 28 februari
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridge

Woensdag 7 maart
t Schienvat
14.00 uur
Vrouwen van Nu, theemiddag

Vrijdag 9 maart
t Schienvat
17.00 - 19.00 uur
Inloop dorpencoördinator Kiona Stel

Maandag 12 maart
OBS Klinkenborg
13.00 - 14.30 uur
Meeloopdag driejarigen

Dinsdag 20 maart
t Schienvat
20.00 uur
Vrouwen van Nu,
Leven op Fraeylemaborg

Woensdag 21 maart
OBS Klinkenborg
‘s morgens
Pannenkoekendag (65+)

t Schienvat
Hele dag
Sleepwet referendum

Donderdag 22 maart
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Vergadering vrouwenraad

Vrijdag 23 maart
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Vertelcafé

Dinsdag 27 maart
t Schienvat
19.30 - 21.00 uur
AED-training (update en nieuw)

Woensdag 28 maart
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridge

Vaste activiteiten t Schienvat

Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
19.00 - 20.00 uur
badminton
20.30 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)

Woensdag
15.00 - 17.00 uur
Kaanster Vlinthippers

Donderdag
20.00 - 22.30 uur
damclub

Vrijdag
16.00 - 20.00 uur
Cafetaria geopend
20.00 - 23.00 uur
biljartclub

Zaterdag
16.00 - 20.00 uur
Cafetaria geopend
v.a. 16.00 uur
Jan's Pub

Voor vragen of verdere informatie
kunt u bellen met
t Schienvat:  55 12 80 b.g.g.
Jan Westerlaken  06 53 17 85 67
_______________________________

Weekenddiensten
23, 24 en 25 februari
Tandartspraktijk Conradie
Bedum  050 - 301 23 37
26 februari
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum  0596 - 57 28 18
27 en 28 februari
Tandartspraktijk Middelstum
Middelstum  0595 - 55 22 92
1 maart
G.J. Heuvink
Ulrum  0595 - 40 20 15
3 en 4 maart
Tandartspraktijk Winsum
Winsum  0595 - 44 22 44
9 en 10 maart
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen  0595 - 43 17 16

Vanaf medio maart 2018 worden
er geen roosters meer gepubli-
ceerd door de tandartsenpraktij-
ken van de Vereniging Tandartsen
Noord-Groningen.

Patiënten van de aangesloten prak-
tijken binnen de Vereniging Tand-
artsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten de website
www.vtng.nl en/of het centrale
nummer 0900-0608 (kosten € 0,25
p/m) voor informatie over de dienst-
doende tandarts/tandartspraktijk
raadplegen. Op de site is tevens
een lijst van de aangesloten prak-
tijken te vinden.
Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek-
uur in de praktijk van de dienst-
doende tandarts. Buiten deze
spreekuren is de verantwoordelij-
ke tandarts telefonisch te consulte-
ren.__________________________________________

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

DOKTERSDIENST:
 0900-9229__________________________________________

HOLISTISCHE PSYCHOTHERA-
PIE EN RELATIETHERAPIE
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



19

Natuurbegraaf-
plaats Hillig Meer
Vrouwen van Nu, afdeling Mid-
delstum-Kantens e.o. organiseert
op woensdag 7 maart een thee-
middag in t Schienvat te Kantens.
Aanvang 14.00 uur.

Claire van Straaten legt uit wat een
natuurbegraafplaats is en hoe de
natuurbegraafplaats Hillig Meer in
het Drentse Eext is ontstaan. Ook
gaat zij tijdens deze middag in op de
uitvaarten die op deze eeuwigdu-
rende rustplaats plaatsvinden en
wat de mogelijkheden zijn.

Leven op de
Fraeylemaborg
Vrouwen van Nu, afdeling Mid-
delstum-Kantens e.o. organiseert
op dinsdag 20 maart een bijeen-
komst in t Schienvat te Kantens.
Aanvang 20.00 uur.

Nieuws voor Vrouwen
Het prachtige landgoed Fraeyle-
maborg in Slochteren is nog lang
bewoond gebleven door een fami-
lie met een bijzondere manier van
leven. Pas in 1975 kreeg de Fraey-
lemaborg een museale functie.
Conservator Henny van Harten-
Boers ging op zoek naar mensen
die nog uit eigen ervaring konden
vertellen over de bewoonde perio-
de en schreef daarover een boek.

Toen gewoon, achteraf bijzonder!
gaat over de “oral history” (monde-
linge geschiedenis) van de Fraey-
lemaborg in Slochteren.

Henny van Harten sprak met leden
van de familie, kamermeisjes,
pachters en omwonenden. De her-
inneringen van deze mensen zijn
zelfs na een halve eeuw levendig
en gedetailleerd en beslaan de pe-
riode van 1920 tot 1970. De titel is
ontleend aan een uitspraak van
borgvrouwe Louise Thomassen à
Thuessink van der Hoop van Sloch-
teren (1915-2008): “we vonden het

altijd heel gewoon, maar achteraf
besef je: nou nou, dat was toch wel
bijzonder!”

In de lezing worden herinneringen
en anekdotes verteld aan de hand
van boeiend beeldmateriaal. Het
leven van alledag komt naar voren
uit de verhalen van kamermeisjes

en buitenpersoneel, maar ook de
beide dochters des huizes vertel-
len hun belevenissen. Zoals een
pachter het verwoordde: "het was
een beetje de middeleeuwen in de
moderne tijd. Het was een manier
van leven die nergens meer be-
stond, maar hier bij de Fraeylema-
borg nog wel."
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Foto van de maand
Mijn foto van de maand heb ik al in januari gemaakt, tijdens de fakkeltocht van de Groninger Bodem Bewe-
ging in Groningen. Als je iets wilt veranderen dan laat je het zien of doe je mee. Samen met dorpsgenoten
en 12.000 andere bezorgde Groningers en sympathisanten, hebben Janny en ik meegelopen. Het was een
avond vol kippenvel en toch werd je verwarmd door de saamhorigheid in de kou. Je had de boeren met hun
traktoren moeten zien. Maar bovenal veel respect voor de toespraak van o.a. Derwin Schorren uit Stitswerd
en burgemeester Rodenboog van Loppersum.
Was je er niet bij, dan heb je wat gemist.

  Fred Reiffers

Oud Papier
woensdag
19 april

vanaf 18.00 uur
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VDK
“Geachte heer/mevrouw, Met genoegen berichten wij u dat het Oranje
Fonds besloten heeft u een bijdrage toe te zeggen voor Dorpshuis t
Schienvat.”

Zo begint de brief van het Oranje
Fonds als laatste in de rij van de
fondsen die nieuwe meubels, keu-
keninrichting en een CV-regelsys-
teem voor het dorpshuis financie-
ren. Het verbeteren van de kwaliteit
van t Schienvat heeft ook voor de
VDK de laatste jaren een hoge prio-
riteit gehad. Dit om in een samen-
leving zoals Kantens het mogelijk
te maken, dat er zich een duurzame
samenleving kan ontwikkelen.

Daarvoor is een goed functione-
rend dorpshuis waar alles en ieder-
een kan samenkomen, en alle lo-
pende zaken van deze tijd in Gro-
ningen en daarbuiten besproken
worden, van groot belang.

De VDK, t Schienvat en de beheer-
der van t Schienvat Jan Westerla-
ken kijken er naar uit hoe een lang
gekoesterde wens in vervulling
gaat. Hoe we op de nieuwe stoelen
aan de nieuwe tafels uit de ver-
nieuwde keuken van een consump-
tie kunnen genieten; zonder dat het
er nog koud aanvoelt.

Mede mogelijk gemaakt door:
Oranje Fonds
VSB Fonds
Provincie Groningen
SNS Fonds Middelstum


