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Vervroegd kerstfeest op 
OBS Klinkenborg!
Door de coronamaatregelen moesten de leraren en Activiteitenraad (AR) het kerstfeest twee dagen 
naar voren schuiven. De AR had een heerlijke kerstlunch geregeld en een Koek & Zopie-tent!
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Kerstnostalgie
Het Kerstfeest begon natuurlijk met het plaatsen van de boom. 
Die werd op een tafeltje neergezet, waarover een wit laken 
werd gedrapeerd. Mijn moeder versierde dan de kerstboom met 
slingers en ballen enz.. Bovenop kwam tenslotte de kerstster te 
staan. Steevast stonden twee rood stenen figuurtjes onderaan 
de boom. en een heerlijke dennengeur verspreidde zich in de 
kamer. Er werd rood crêpepapier om de bloempotten in de 
vensterbank gedaan. Dan werden er dennentakken bovenop het 
schilderij gestoken plus twee kerstklokken van rood papier. Dit 
alles hing boven het dressoir. De rode of witte kaarsjes werden 
dan op klemmetjes gezet in de boom. ‘s Avonds was het een mooi 
gezicht als ze werden aangestoken.

Aan het eten werd ook extra aandacht besteed. Mijn moeder 
kookte dan uitgebreid. Heerlijke soep, aardappels, groentes, 
stoofpeertjes, rollade en wild. Het wild werd zelf geschoten door 
mijn vader....die jager was. En zelf gekookte pudding na. Mijn 
moeder en ik zongen tweestemmig ‘Stille Nacht Heilige Nacht’. Zij 
had een prachtig zwart jurkje aan in die tijd, met een wit kanten 
jabot in de halsopening. Prachtig! Nog altijd raak ik ontroerd 
wanneer ik dat lied zing of hoor.

Ook bij het ontbijt en ‘s avonds kregen we kerstbrood en 
suikerbrood te eten. S ‘Avonds werden dan de rode of witte 
kaarsjes aangestoken. Prachtig. Op de vloer onder de boom 
werden kranten gelegd om het kaarsvet op te vangen. Vanuit de 
zondagsschool werd er Kerstfeest gehouden. Een grote boom 
stond dan in de kerk in het dorp. Met vier meisjes zongen we 
meerstemmig het lied ‘Von Himmelhoch da komm ich her’ naast 
het orgel op de galerij. Bij het verlaten van het Kerstfeest kregen 
we nog een leesboek en wat lekkers.
Kortom: met warme gevoelens denk ik als kind  
terug aan het Kerstfeest van weleer...

Anneke Nieborg 
Kantens

1.Even voorstellen (naam, 
adres, leeftijd):
Mijn naam is Jurrien Peter 
Zuidhof, ik ben 19 jaar 
oud en woon in Kantens, 
Stitswerderlaan 15. 

2. Wat doe je het liefst in je 
vrije tijd?
Sporten/krachttrainen, toeren 
met kameraden of lekker 
drinken met kameraden. 

3. Waaruit bestaat je 
favoriete ontbijt?
Scrambled eggs met spek, ham 
en kaas.

4.Wat is je favoriete 
kledingstuk?
Mijn badslippers!
 
5. Waar krijg je de meeste 
energie van?
Een beste scoopy.
 
6. Naar welke radiozender(s) 
luister je het liefst en 
waarom?
Arrow rock radio, Joy radio en 
geheime zender 100.0; dat is 
gewoon muziek waar ik van 
kan genieten.
 
7. Welke nummer (zang/
muziek) raakt je elke keer 
weer?

De kinderen konden op 
dinsdag 15 december om 
twaalf uur ‘s middags heerlijk 
samen genieten van een 
gezellige lunch. Bijna alles 
is opgegaan; iedereen heeft 
fantastisch gegeten en kon 
met een volle ronde buik 
even buiten uitrazen en hun 
lekkere trek weer opwekken, 
want er werd buiten de nodige 
voorbereidingen getroffen voor 
de Koek & Zopie-tent!!!
Er was lekkere warme 
chocolademelk met slagroom, 
warme kwast en ook de  
koekjes & chocolaatjes 
mochten niet ontbreken!

De Kerstman kwam ook 
nog om het hoekje kijken 

en had zijn disco-installatie 
meegenomen. Eerst werden 
er gezamenlijk prachtige 
kerstliederen gezongen 
en aansluitend konden de 
kinderen los op muziek, voor 
iedereen wat wils.

Deze afsluiting van het jaar 
kan, ook al was het even ‘hurry-
up’, als zeer bijzonder in de 
boeken. Maar de kinderen 
hebben genoten en kunnen nu 
van een welverdiende vakantie 
genieten!

VOOR IEDEREEN:  
EEN ZALIG KERSTFEEST  
EN GELUKKIG NIEUWJAAR! 

Activiteitenraad 
OBS Klinkenborg 

Big jack Ac/Dc.
 
8. Met welke BN-er zou je 
wel eens willen dineren en 
waarom?
Sam Hoogland lijkt me echt een 
gouden gozer.
 
9. Wat zou je doen met € 1 
miljoen?
Verrekte dikke auto kopen. 
  
10. Wat durf of doe je ECHT 
niet?
Weet ik zo eigenlijk niet.
 
11. Wat wil je altijd nog eens 
doen (toekomstdroom/
wens)?
Aan een projectauto beginnen 
(Subaru of zo).
 
12. Aan wie geef je de Pen 
door?
Ik geef de Pen door naar mijn 
ma Mirelle Zuidhof.

Het was een bijzonder jaar
We zullen allemaal het jaar 2020 niet snel vergeten. In de eerste 
plaats vanwege het COVID-19-virus dat over de hele wereld ging. 
Het heeft ons zorgen, verdriet en veel beperkingen gebracht, 
maar daaruit zijn soms ook weer hele mooie alternatieven 
ontspruit.

Als redactie kijken we ook 
terug op 2020 als ons 
jubileumjaar. Dat hebben we 
‘gevierd’ met een extra dik en 
in kleuren gedrukt nummer. 
Tijdens de eerste lockdown 
vierde Nederland dat ze 75 
jaar geleden was bevrijd; 
ook hieraan hebben we in t 
Lougnijs uitgebreid stilgestaan.  
We willen u allen hartelijk 
danken voor uw medewerking 
en bijdragen aan alle 
Lougnijzen van het afgelopen 
jaar, in welke vorm dan ook. 
Met name onze adverteerders 
bedanken we hierbij in het 
bijzonder; zij hebben het 

afgelopen jaar een (financiëel) 
moeilijk jaar gehad, maar 
bleven ons steunen. En 
ondanks dat er zo weinig 
activiteiten door konden gaan, 
hebben we best veel kopij van 
u en alle verenigingen mogen 
ontvangen.  
 
Tenslotte wenst de 
redactie van t Lougnijs u, 
met inachtneming van de 
beperkingen, hele fijne, 
warme Kerstdagen en bovenal 
een GEZOND EN GELUKKIG 
nieuwjaar!
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Uitgevlogen? Nou, niet echt, maar ver genoeg om geen Lougnijs 
meer op de deurmat te krijgen.
Ik ben Marike Eisinga, geboren en getogen in Stitswerd. Na 21 
jaren ben ik verhuisd naar Middelstum en daar woon ik nu nog 
steeds samen met mijn 2 kinderen Rogier (15 jaar) en Eline (13 
jaar).

In de wintermaanden zijn de dagen kort. ’s Morgens duurt 
het lang voordat het licht wordt en ’s middags wordt het al 
vroeg weer donker. Het is fijn dat de lampen in huis en de 
lantaarnpalen in de straat de duisternis verdrijven. Als de 
elektriciteit onverhoopt uitvalt, is het opeens wel heel erg 
donker en als dat tijdens melkenstijd gebeurt is het ook 
nog eens lastig. Wat een geluk dat we op de boerderij een 
aggregaat hebben en dankzij dit apparaat er dan licht in huis 
is en er gelukkig ook weer gemolken kan worden.

Toen ik als kind ook op een 
boerderij woonde en zo nu 
en dan de stroom uitviel, 
hadden we geen aggregaat. Ik 
kan mij nog goed herinneren 
dat ik op een namiddag op 
de achterdeel was bij mijn 
vader die de koeien molk. 
De koeien stonden ’s winters 
naast elkaar in een grupstal 
en achter de koeien was een 
mestgoot (de grup). Mijn vader 
stapte over die grup en hurkte 
tussen de koeien. Na het 
schoonmaken van de spenen 
hing hij het melkstel onder de 
koe. Er klonk een regelmatig 
geluid wanneer de melk in 
het melkstel kwam. Elke koe 
had zijn eigen gewoonten en 
er was altijd eentje die mijn 

vader een begroetingslik gaf. 
Maar er was ook eentje die als 
ze bijna uitgemolken was, het 
melkstel een beste trap wilde 
geven. Mijn vader moest er 
altijd goed op verdacht zijn om 
dat te voorkomen. Opeens was 
er stilte en duisternis. Ik bleef 
doodstil op mijn plek staan, 
bang in deze onverwachte 
situatie. De stroom was 
uitgevallen!
Aan de houten wand hingen 
enkele lantaarns, mijn vaders 
geruststellende stem klonk 
en ik zag daarna ook een 
lichtje flakkeren. Er volgden 
nog meer lichtjes, omdat hij 
de kaarsen in al die lantaarns 
had aangestoken. Er werd een 
lantaarn in huis gebracht en 
op de keukentafel gezet, zodat 
mijn moeder ook licht had en 
dankzij de gasfles onder het 
fornuis toch de maaltijd kon 
bereiden.
Maar mijn vader had pech, hij 
moest de koeien nu met de 
hand melken. Als er nog niet 
veel koeien gemolken waren 
voordat de stroom uitviel, had 
hij een extra lange melkenstijd.

Ter herinnering heb ik 
een oude lantaarn in de 
vensterbank staan. Al ben 
ik een Groningse, nog niet 
eens zo lang weet ik dat het 
Groningse woord voor lantaarn 
dus ‘schienvat’ is!

Hilma Oudman-Dam

Mijn jeugd heb ik met 
veel plezier doorgebracht 
in Stitswerd, waar in die 
jaren veel kinderen waren. 
Onze tijd brachten we door 
met rondstruinen door de 
weilanden van boer Jan Stol en 
ik was vaak bij hen in de schuur 
te vinden. Paarden verzorgen, 
hutten bouwen in het stro en 
de stal aanvegen.
In de zomer trokken we er op 
uit met een polsstok om zo 
ook over de bredere sloten 
te kunnen springen. Dat ging 
natuurlijk wel eens mis met 
een kletspoot of zelfs nat pak 
tot gevolg, maar dat kon de 
pret niet drukken. Toen ik iets 
ouder was, ging ik samen vaak 
met mijn broer Mark kanoën. 
In de winter schaatsten we op 
de gracht of gingen we op de 
kleinere slootjes wakje lopen.

Ik zat in Kantens op de 
openbare basisschool De 
Klinkenborg waar ik in een 
behoorlijke grote klas ben 
begonnen, maar slechts 
met twee andere kinderen, 
Nelie Hofman en Renske 
Emmelkamp, uitvloog. Een 
kleine maar fijne school, 

waarvan ik de afbraak, 
tijdelijke verhuizing naar het 
kleuterschoolgebouwtje en 
het nieuwe huidige gebouw 
heb meegemaakt. Op zondag 
ging ik regelmatig naar de 
zondagsschool en later naar 
catechisatie van dominee 
Ockels. Dit was altijd spannend. 
Zo hadden we vaak catechisatie 
in het kleinste huisje van 
Rottum en hebben we een 
keer een excursie gemaakt 
naar de kerk van Usquert. Met 
ons allen achter in de grote 
stationwagon van de dominee. 

In de decembermaanden ben 
ik nog jaren actief geweest 
als “trouwe knecht” van de 
goedheiligman en in het 
nieuwe jaar heb ik een aantal 
keren als “Pieternel” mogen 
schitteren.
Na mijn beroepsopleiding 
ben ik bij Hamminga in 
Uithuizen als administratief 
medewerkster aan het 
werk gekomen en na de 
pensionering van mijn chef 
heb ik zijn werkzaamheden 
voortgezet, geholpen door de 
oprukkende automatisering. 
Volgend jaar hoop ik bij 

Hamminga mijn 25-jarig 
jubileum te mogen vieren.
In navolging van mijn moeder 
doe ik zo’n beetje alles op de 
fiets, waarbij ik bijna iedere dag 
door Kantens fiets op weg naar 
mijn werk.

In Middelstum zet ik mij in voor 
Stichting Dorpsbelangen en 
zit ik in het bestuur van de net 
nieuwe deelauto coöperatie 
“DeelSlee”.

Als hobby mag ik graag 
hardlopen en wandelen. De 
afgelopen twee jaren heb ik 
met een aantal vriendinnen 
het Pronkjewailpad gewandeld, 
waar nu helaas tijdelijk een 
einde aan is gekomen. Zodra 
we weer met grotere groepen 
samen mogen zijn, zullen we 
dit zeker weer oppakken.

Groet en tot ziens
Marike 
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Hoe Ole een nieuw licht ontstak
In Duitsland is het sinds eeuwen de gewoonte dat met Kerst het kerstverhaal uit het 
Lucasevangelie wordt voorgelezen in de kerken. In heel Duitsland? Neen! Niet in een klein Oostfries 
dorpje in het uiterste noordwesten van de republiek, zo klein dat het op geen enkele landkaart te 
vinden is, in Kleinfunixwardersiel. Daar leest de pastoor in het kerkje al een paar jaar met Kerst de 
kerstgeschiedenis van Ole voor. Dat kwam zo:

Even voorstellen: Ik ben Geertje van Houten en ik woon sinds 
begin augustus 2020 tussen de twee kerken in de dorpskern van 
Kantens. Vanuit het centrum van de stad Groningen ben ik hier 
komen wonen. Een hele verandering. 

Al een tijdje was ik op zoek 
naar een karakteristiek 
koophuisje, eerst alleen in 
stad Groningen, maar toen 
de coronaperiode begon, 
merkte ik dat ik langzaam mijn 
zoekgebied op Funda steeds 
groter maakte, vanwege de 
vraagprijs, maar ook zeker 
vanwege de behoefte aan 
rust, en ruimte. De stad 
werd voor mij steeds minder 
aantrekkelijk.

Ik hou erg van het 
waddengebied, de natuur en 
de vogels en het uitgestrekte, 
strakke Groningse landschap, 
dus waarom zou ik er dan niet 
kunnen wonen? Uiteindelijk 
ben ik gevallen voor het 
charmante huisje in het 
eveneens charmante dorp 
Kantens, waar ik tot dan toe 
nog nooit van had gehoord. 
Het voelde meteen goed en het 
voelt gelukkig nog steeds goed. 

Over mij: ik ben 32 jaar en 
geboren en getogen in een 
dorp in Friesland. Van jongs 
af aan heb ik al een grote 
nieuwsgierigheid naar andere 
culturen en gewoonten, dus 
ben ik al op jonge leeftijd 
gaan reizen. Mijn studie 
Antropologie heb ik in Utrecht 
en voor een gedeelte in 
Istanbul, Turkije gevolgd. Na 
een aantal werkzame jaren in 
Utrecht begon het toch weer 
te kriebelen en ben ik met een 
huisgenoot voor een jaar naar 

Nieuw-Zeeland gegaan, om 
daar af en toe te werken, maar 
vooral om van de fantastische 
natuur daar te genieten.

Na mijn Nieuw-Zeeland 
avontuur wilde ik dichter bij 
mijn familie en vrienden in 
het noorden zijn en ben ik in 
Groningen gaan wonen en 
werken. Ook hier in Kantens 
geniet ik ervan als er vrienden 
langskomen voor wie ik lekker 
kan koken. Verder besteed 
ik momenteel mijn vrije tijd 
zoveel mogelijk aan het klussen 
in mijn huisje, waar ik veel 
plezier aan beleef. 

Vanaf deze plek wil ik iedereen 
(ondanks de C maatregelen) 
toch hele fijne feestdagen 
wensen. Het lijkt me leuk om 
jullie dorpsgenoten wat beter 
te leren kennen in het nieuwe 
jaar. 

Geertje van Houten

Gevonden voorwerp

Wie is een helm kwijt?
Hij is in het Kantster bos 
gevonden.
Als je de kleuren weet, kun 
je hem komen halen op 
Poelestraat 2 in Kantens.

Iedereen in het dorp kende 
Ole. Geen wonder, zult u 
zeggen, als er maar zeshonderd 
mensen wonen, kent iedereen 
iedereen. Maar Ole was een 
heel bijzonder persoon. Je zou 
hem tekort doen als je hem de 
dorpsgek zou noemen. Jazeker, 
hij is heel eenvoudig, langzaam, 
zeg maar traag in denken en 
doen. En daarom had hij op 
de lagere school maar vijf 
klassen gehad. Elke klas twee 
keer. En zodoende had hij niet 
veel geleerd, in elk geval geen 
degelijk beroep. Maar Ole was 
lief, heel goedaardig. Aardig 
voor oude mensen en voor 
zieken, lief voor de kinderen, 
vriendelijk en hulpvaardig, voor 
iedereen in het dorp en lief 
voor de dieren van de boeren 
en voor de dieren in het bos. 
Ole was net een lichtje in het 
donker. En daarom mocht 
iedereen hem graag. 
En toen kwam de dag waarop 
er ineens heel veel veranderde 
in Kleinfunixwardersiel, de dag 
waarop Ole een nieuw licht 
ontstak. De dorpelingen van 
Kleinfunixwardersiel waren 
trots op hun traditie om ieder 
jaar opnieuw op het Kerstfeest 
een kerstspel op te voeren. En 
al sinds mensenheugenis was 
de regie in handen van de oude 
Tomke, de gepensioneerde 
onderwijzeres. 
Voor het kerstspel had ze 
een herbergier nodig, sterk 
en robuust van gestalte. Hij 
had maar weinig tekst, maar 
indrukwekkend moest hij 
zeker zijn. De hoefsmid, die 
die rol in het verleden vaker 
had gespeeld, was ziek en een 
vervanger was niet gemakkelijk 
te vinden. En toen ontsproot 
in Tomke de gedachte: Ole! 
Die was immers sterk en stevig 

en zoals gezegd: spreken 
hoefde hij maar nauwelijks. 
Ole was buiten zichzelf 
van opgetogenheid toen 
Tomke hem vroeg. Hij mocht 
meespelen in het kerstspel, 
in het Kleinfunixwardersieler 
kerstspel en nog wel in een 
hoofdrol. Hij knikte enthousiast 
en hapte naar adem. Hij kon 
van louter opwinding geen 
enkele klank voortbrengen. 

Er waren nog tien weken te 
gaan om te oefenen en te 
repeteren, maar tien weken 
kunnen verbazend snel 
voorbijgaan, als men een 
belangrijk doel voor ogen 
heeft. Op het moment dat de 
hoogzwangere Maria en Jozef 
bij hem aanklopten, moest hij 
roepen: ‘Geen plaats! Alles is 
vol!’. En als ze dan verdrietig en 
teleurgesteld om medelijden 
vroegen, moest hij zijn arm met 
uitgestrekte vinger uitsteken 
en zeggen: ‘Wegwezen nu!’. 
Dat is maar een handjevol 
woorden, maar hoe langer en 
hoe meer Ole zich inleefde in 
de rol, hoe moeilijker hij het 
vond. En een keer overwoog 
hij om bij Tomke te bedanken 
voor de eer. Maar uiteindelijk 
zei hij tegen zichzelf: beloofd is 
beloofd.

Kerstavond, de dag van de 
opvoering brak aan. De kerk 
was, net als ieder jaar, tot de 
laatste plek bezet. De kinderen 
hadden al ‘Stille nacht, heilige 
nacht’ gezongen. Jozef en 
Maria, zichtbaar uitgeput en 
verkleumd, klopten op de deur 
van de herberg. De deur ging 
open en de herbergier trad, 
groot en met gekruiste armen, 
naar buiten. ‘Geen plaats, 
alles is vol!’ riep hij met grote 

stem. Maria en Jozef smeekten 
en bedelden om medelijden, 
om barmhartigheid, maar 
tevergeefs. Toen strekte Ole 
zijn arm en zijn wijsvinger wees 
de duisternis in. Het jonge 
paar wendde zich om en ze 
gingen. Maar toen verslapte 
de wijsvinger en langzaam 
nam de hand een andere 
vorm aan: hij wenkte! ‘Hallo 
Jozef en jij ook Maria… jullie 
kunnen… jullie mogen wel in 
mijn kamer!’ Het werd doodstil 
in de kerk. Zelfs de muizen, die 
je geregeld hoorde ritselen in 
het kerkgebouw, hielden zich 
in. En toen begon er iemand 
te klappen en toen brak er 
een stormachtig applaus 
los. En de organist sloeg de 
toetsen aan en nooit eerder 
werd in Kleinfunixwardersiel 
zo geestdriftig Gloria in 
excelsis Deo gezongen. En 
sinds die kerstavond wordt in 
Kleinfunixwardersiel met kerst 
het verhaal gelezen van hoe 
Ole een nieuw licht ontstak.

Ontvangen van Martin 
Sprenger en 
vertaald uit het 
Duits: Weihnachtsgeschichte: 
Wie Ole ein neues Licht 
entzündet

Beste mede 

dorpsbewoners,

Een berichtje van mij voor de 
Voedselbank in Winsum.
Wanneer u iets aan 
de Voedselbank wilt 
geven, zoals houdbaar 
voedsel, wasmiddelen, 
schoonmaakmiddelen of 
verzorgingsmiddelen, dan mag 
u dat bij mij brengen. Ook wil 
ik het wel ophalen of ik neem 
contact op met de Voedselbank 
en het wordt opgehaald.

Greet Doornbos
Pastorieweg 43 
Kantens T 551233

Groen Gas voor 

duurzame warmte! 

Coöperatie EIK e.o. u.a. 
en coöperatie Samenwind 
onderzoeken samen wat de 
mogelijkheden zijn om in 
de regio duurzame energie 
op te wekken. Groen gas is 
één van de opties. Ontdek 
welke voordelen groen gas 
te bieden heeft. Ga mee in 
gesprek en deel uw mening 
over hoe een mogelijk project 
in de omgeving van Usquert 
eruit kan komen te zien! 
Klik de link naar de website: 
https://projectgroengas 
omgevingusquert.weebly.
com/  

Met vriendelijke groet, 
Joline Teisman
 
Masterstudent Energy for 
Society
M 06 24676712  
E j.teisman@st.hanze.nl

Mededeling 

IJsvereniging

In verband met Oud & Nieuw 
worden de blikcontainers op 
30 december 2020 verwijderd 
van hun locaties. Op 3 januari 
2021 worden de containers 
teruggeplaatst. 
Graag willen wij nogmaals 
opmerken, dat deze containers 
uitsluitend bedoeld zijn voor 
het storten van blik, niet voor 
overige metalen. 

Het Bestuur

Boeken-Lees-Kamer 
Het zijn de donkere dagen voor Kerst; zeker nu, maar dat is u 
allemaal wel bekend waarom. Omdat we nogal op onszelf zijn 
teruggeworpen, is het goed om te bedenken dat boeken troost 
kunnen bieden. Te beginnen met de Bijbel. 
Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Je hebt natuurlijk 
de detectives om je even af te sluiten van de werkelijkheid. 
Romans zijn daar ook zeer geschikt voor, maar goede en mooie 
illustraties in kunstboeken kunnen je een andere kijk op het NU 
geven. 
 
Ik heb 3 bijzondere titels voor u 
uitgezocht: 
 
* Kunstschatten van Europa. 
Prachtige reproducties van 
beroemde en onbekende 
Europese kunstenaars door de 
eeuwen heen met teksten die 
prima uitleg geven. Het boek 
begint echt helemaal bij het 
begin, de allereerst gevonden 
rotstekeningen en eindigt bij 
onze moderne tijd. Een fijn 
boek om te bekijken. 
 
* Anton Pieck  Zijn leven. Zijn 
werk. 
Nou, wie kent deze kunstenaar 
niet: de bedenker van al 
die prachtige attracties in 
de Efteling! Dat is wel zijn 
bekendste werk, maar hij heeft 
in zijn leven veel meer gedaan. 
Hij heef kalenders ontworpen, 
sprookjesboeken geïllustreerd, 
portretten geschilderd, 
reistekeningen gemaakt en ga 
zo maar door. 
Het leven van Pieck wordt hier 
uitgebreid in beschreven en er 
staan werkelijk schitterende 
afbeeldingen van deze 
veelzijdige kunstenaar in. 
 
* Rembrandt de schilderijen. 
Van hem kennen we natuurlijk 

al heel veel, maar deze 
uitgave brengt ook het wat 
onbekendere werk tot leven. 
Het boek is ingedeeld in 
tijdvakken en begint met zijn 
tijd in Leiden tot het eind van 
zijn leven in Amsterdam. Heel 
veel platen zijn in zwart-wit, 
maar eigenlijk geeft dat een 
prachtige verdieping van de 
werken. Er staat veel tekst in, 
maar die zijn eigenlijk niet eens 
zo belangrijk: het gaat puur om 
die mooie illustraties. 
 
Omdat de feestdagen wat 
‘ongelukkig’ op de vrijdagen 
vallen, ben ik dan niet open 
natuurlijk. Maar ik heb iets 
anders bedacht. Mocht u 
boeken willen lenen, dan 
kunt u mij gewoon bellen: Ik 
loop dan even met u mee en 
kunt u op uw gemak het één 
en ander meenemen. Mijn 
telefoonnummer is T 551395. 

Door de verscherpte 
coronamaatregelen is de 
Boeken-Lees-Kamer gesloten 
t/m 19 januari 2021.
 
Ik wens u allen goede en 
gezegende feestdagen, 
Anneke van de Graaf 
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Rinze Kramer  

Op een koude heldere vrijdagmorgen bezoek ik het kantoor van 
woningstichting de Delthe in Usquert, om kennis te maken met 
directeur Rinze Kramer.

nieuwbouw zal plaatsvinden, 
hetgeen ik wel verwacht. Er 
zijn bewoners-bijeenkomsten 
geweest om mensen te 
informeren. Het wachten is 
nu op de zekerheid dat het 
financieel ook rondkomt en we 
als stichting daadwerkelijk over 
het geld kunnen beschikken. 
Ik verwacht op dit moment 
dat in januari 2021 duidelijk 
wordt hoe dit gaat lopen, zodat 
we in februari de bewoners 
verder kunnen informeren. 
Tegelijkertijd is het bureau KAW 
samen met de gemeente een 
toekomstplan voor Kantens 
aan het maken, om er zeker 
van te zijn dat een dergelijke 
ingrijpende operatie goed past 
bij de toekomstvisie voor het 
dorp.’

Aandacht voor jongeren en 
woonomgeving
‘Naast de genoemde thema’s 
wil de stichting zich ook meer 
gaan richten op de jongeren 
in de dorpen. Er zal altijd een 
deel zijn dat sowieso wegtrekt 
naar de grotere steden of het 
Westen voor werk of studie, 
maar voor de jongeren die 
wel in deze omgeving willen 
blijven wonen, moeten er meer 
mogelijkheden komen om 
een huurwoning te betrekken. 

Stichting de Delthe, die z’n 
naam dankt aan een klein 
riviertje, bezit op dit moment 
ongeveer 560 woningen in 
de grotere dorpen Kantens, 
Zandeweer, Warffum en 
Usquert en daarnaast nog in 
Stitswerd en Rottum. Omdat 
het een kleinere stichting is, 
is er een goed zicht op wat er 
speelt bij de bewoners en dit 
blijkt ook uit de goede cijfers 
die behaald worden in de 
score die huurders de stichting 
geven.

Rinze werkt sinds 1 juni 
afgelopen jaar als directeur bij 
de stichting, na bijna 30 jaar 
bij woningstichting Wierden en 
Borgen in Bedum te hebben 
gewerkt. Naast de directeur zijn 
er nog vier mensen werkzaam 
bij het kantoor, waar op dit 
moment ook veel thuis wordt 
gewerkt in verband met de 
Corona-situatie. Soms worden 
ook overleggen gepland in 
één van de dorpshuizen in de 
buurt.
Rinze was destijds tijdelijk 
aangenomen met als opdracht 
van de Raad van Toezicht om 
te bekijken of een fusie met 
stichting SUW in Uithuizen 
voldoende meerwaarde kan 
geven, zonder de voordelen 
van kleinschaligheid verloren 
te laten gaan. In samenspraak 
met de Huurdersvereniging De 
Delthe, de gemeente en Raad 
van Toezicht zou zo’n fusie per 
1 januari 2022 in kunnen gaan.

Verduurzamen en versterken
Rinze vertelt over de twee grote 
thema’s die de stichting op dit 
moment bezig houden.
‘In het kader van de 
verduurzaming is het de 
bedoeling dat alle woningen 
in 2050 energieneutraal 
zullen moeten zijn. Daarom 
is vanaf vorig jaar begonnen 
om projectmatig te kijken 
naar zaken als het vervangen 

van kozijnen, dubbel glas, 
spouw-, vloer- en dakisolatie en 
zonnepanelen.
Daarnaast worden er binnen 
de versterkingsoperatie 46 
woningen in Kantens en 
30 woningen in Zandeweer 
versterkt en mogelijk gesloopt 
en opnieuw gebouwd. Dit is 
een enorme operatie, die niet 
alleen veel van de stichting, 
maar vooral veel van de 
bewoners vraagt. Een huis is 
immers voor veel mensen niet 
zomaar een stapel stenen, 
maar een plek waar mensen 
zijn getrouwd, kinderen 
hebben gekregen, of een 
dierbare hebben verloren. 
Gelukkig zien de meeste 
bewoners, vanuit het verstand 
geredeneerd, echter wel in dat 
nieuwbouw ook kansen geeft 
op een comfortabelere woning 
of een woning die beter past bij 
de levensfase waar ze in zitten. 
Zo kijkt de Delthe ook of er 
in plaats van gezinswoningen 
meer ruimte kan zijn voor 
seniorenwoningen en kleinere 
woningen voor 1 of 2 persoons 
huishoudens, omdat verwacht 
wordt dat hier meer vraag naar 
gaat zijn.

De stichting wordt bij deze 
operatie ondersteund 
door bureau Rezoem, die 
naast bewonersbegeleiding 
ook technische mensen 
in dienst heeft. Daarnaast 
wordt vanzelfsprekend 
nauw samengewerkt met de 
gemeente en de NCG.’

Het is algemeen bekend dat 
het proces van versterken 
lang duurt en er een groot 
beroep wordt gedaan op 
het geduld van mensen voor 
dingen duidelijk zijn. Wanneer 
verwacht u dat de volgende 
stap gezet kan worden?
‘Van de 46 woningen in Kantens 
moet nog besloten worden 
of er daadwerkelijk sloop en 

Naast het bekijken welke van 
onze woningen daarvoor 
geschikt zouden zijn en ze 
reserveren, proberen wij ze ook 
te stimuleren om zich tijdig in 
te schrijven om te voorkomen 
dat ze jaren moeten wachten 
tot ze voldoende punten 
hebben opgebouwd. Daarnaast 
is het soms nodig om wat 
aan de huurprijzen te doen 
in verband met het recht op 
huurtoeslag voor deze groep.’

‘Een andere afspraak die we 
met de gemeente hebben 
gemaakt, is om iets te doen 
aan de woonomgeving van 
onze huurders. Helaas is 
het voor ons vanuit het 
Ministerie niet toegestaan 
om te investeren in zaken 
als dorpshuizen, omdat deze 
verbeteringen niet uitsluitend 
onze huurders ten goede 
komen. We kijken daarom 
naar het organiseren van 
gezamenlijke ‘opschoondagen’ 
met gemeente en bewoners 
om het gezamenlijk groen 
onder handen te nemen. Dit 
geeft bewoners een zetje in de 
rug en bevordert bovendien de 
saamhorigheid in de buurt.’

Gert Jan Koops 
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De Wijk De Wereld 
komt naar Kantens! 
Theaterproject De Wijk De Wereld trekt sinds 2018 ieder jaar 
samen met professionele theatermakers een paar maanden 
naar een Groningse wijk. Alle ervaringen en persoonlijke 
verhalen die dat oplevert worden vervolgens een week 
lang naar de Stadsschouwburg van Groningen gebracht, 
die zo een week lang het buurthuis van de wijk wordt, met 
voorstellingen bomvol theater, muziek, dans en alles daar 
tussenin.

En nu gaat DWDW ook de 
provincie in en Kantens heeft 
de primeur. Vanwege COVID 
wordt het dit keer geen 
voorstelling, maar wordt er, 
aan de hand van de verhalen 
van Kantsters, een bijzondere 
audiowandeling door het dorp 
gemaakt en wordt er met 
leerlingen en leerkrachten 
van basisschool Klinkenborg 
gekeken naar een artistieke 
manier om afscheid te nemen 
van het schoolgebouw. We 
spraken met DWDW-dramaturg 
Jantien Kurpershoek (1991).

Wat zijn jullie plannen? 
“We willen graag een beetje 
voorbij de aardbevingen kijken. 
Daar is het al vaak genoeg 

over gegaan in het dorp. 
Dus zoeken we naar mooie 
verhalen over en uit het dorp, 
die we gaan monteren naar 
een spannende audiotour door 
Kantens. Bezoekers krijgen een 
koptelefoon op en wandelen 
door het dorp, waarbij ze 
op verschillende locaties 
bijzondere verhalen horen. 
Bijvoorbeeld over hun huis, 
hun uitzicht, de kerk, de school, 
de sportvereniging, de molen, 
de geschiedenis… eigenlijk over 
het leven in Kantens en de 
binding van de bewoners met 
hun dorp, vroeger en nu.”

HEB JIJ EEN VERHAAL OVER 
KANTENS?
Laat het ons weten en stuur 
een mailtje naar jantien@
dewijkdewereld.nl

Kerst in Kantens
Hij staat weer te schijnen, 
doet weer wat duisternis verdwijnen. 
We liepen dit jaar de gewenste boom mis, 
mede omdat de reden: “wie het eerst komt,  
wie het eerst maalt” soms van toepassing is. 
Maar we waren niet voor één gat te vangen, 
want de lichtjes moesten en zouden ook dit jaar  
weer in de boom hangen. 
Hij stond in Kropswolde; is aldaar gezaagd  
en op de boerenwagen vervoerd, 
Waren een week later voor het vastzetten en de lampjes mooi 
verdelen de neven Knot niet te beroerd. 
T was koud en guur,
maar een leuk avontuur en al met al niet duur. 
Hij stond al vóórdat Sinterklaas bij de huizen was geweest  
al in t licht 
Vandaar dit stukje als een gedicht… 
 
Hoop dat u ervan kunt genieten, 
Groeten van de VDK Pieten

Kerstnostalgie
Denkend aan Kerst in onze jeugd is het vooral de Kerst van 
1946. Er waren in Nieuw Lekkerland wel twee kerkdiensten op 
de eerste Kerstdag. Maar dat jaar was het de eerste Kerst na 
de oorlog die weer gevierd werd met een kerstavond van de 
zondagsschool. We waren niets gewend, je moest jarenlang ‘s 
avonds thuisblijven. En toen was er dan weer een viering met 
een boek van Van de Hulst en een traktatie! Een sinaasappel was 
toen nog wat bijzonders, die was vijf jaar lang alleen maar te 
zien op een plaatje. En een nieuwe jurk en lekker eten hoorde er 
ook bij.

Wat ons van de winter van 
‘47 het meeste is bijgebleven 
is de strenge vorst die 70 
dagen duurde. We woonden 
beiden aan de Lekdijk en 
dagelijks kwamen twee of drie 
ijsbrekers het ijs breken. Dat 
ging moeizaam en met veel 
gekraak, maar voor ons als 
kinderen een belevenis. Dan 
waren er ook de aan de oever 
op elkaar geschoven en weer 
vastgevroren schotsen tot wel 
een halve meter dik. Het was 
een poollandschap gelijk. We 
schaatsten en sleeden vanaf de 
dijk; die winter was een feest. 
Met vrienden hebben we zelfs 
een ijsiglo gebouwd.
Voor ons als boerenkinderen 
was het toen in de stal nog 
heerlijk warm; wat is er dan 
veel veranderd.

Marry woonde 1 km ten oosten 
van de kerk en ik 1 km ten 
westen, net in - wat we nu de 
bebouwde kom noemen.
Dat destijds nog alles mocht 
is ook niet waar. Want tot 
ver in de 30-er jaren zat er 
op het huis van onze buren 
en ook van de buren van 
mijn schoonouders een 
groot bord met het opschrift 
“hondenkarren stapvoets 
rijden”, dat is nog weer wat 
anders als 30 km.
 
Gezegende Kerstdagen!
Marry en Jan de Jong
Rottum

Wordt jouw huis 
versterkt in Kantens? 
Deel je ervaringen!
 
Het is inmiddels alom bekend dat er meerdere huurders en 
eigenaren van woningen in Kantens de komende jaren te 
maken krijgen met de versterkingsopgave.
De plannen worden steeds concreter en 
de Kantsters worden via de nieuwsbrief en brieven hierover 
geïnformeerd. Als alles volgens planning verloopt, kunnen 
in het voorjaar 2021 de eerste bewoners verhuizen naar 
de tijdelijke woningen aan de Bredeweg. Wij (Gem. Het 
Hogeland, Woningcorporatie de Delthe en Nationaal 
Coördinator Groningen) denken dat het interessant kan zijn 
om de ervaringen te laten zien, zodat we van elkaar kunnen 
leren. 

Daarom zoeken wij:  
huurders én particulieren die meedoen aan de 
versterkingsopgave en die ons via t Lougnijs op de hoogte 
willen houden in het hele proces, als een soort dagboek.
In overleg met de redactie van t Lougnijs kijken we naar 
een passende vorm om de ervaring op papier of in beeld te 
vertalen. Denk aan het omschrijven van jouw verwachtingen 
en ervaringen in de verschillende fases van het project. Of aan 
het geven van tips waar andere bewoners in de toekomst iets 
aan kunnen hebben. Op deze manier leven we als dorp met 
elkaar mee en doen we het samen! 

Heb je interesse om hieraan mee te doen? Neem dan contact 
op met de redactie via info@tlougnijs.nl.
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Voetballer(tje)s gezocht vv K.R.C 

Beste jongens en meiden,
Onze gezellige club is nog op zoek naar jongens en/of meisjes die: 
* houden van gezelligheid; 
* het leuk vinden om te sporten; 
* samen met anderen een goede prestatie willen neerzetten; 
* samen met vrienden of vriendinnen gezellig willen trainen; 
* op zaterdag een lekker potje willen voetballen; 
* willen winnen, maar ook willen leren  
om tegen hun verlies te kunnen.

Wij van vv K.R.C. willen er alles aan doen om dat voor jullie 
mogelijk te maken. Dus lijkt je dat leuk, geef je dan op bij:
Reinder Blaauwwiekel, Bert-Jan Zigterman of Jelte Blauwiekel

vv K.R.C. wenst iedereen fijne feestdagen  
en een gelukkig en sportief 2021!

Het wonder van de Kerstnacht
Er was eens ….
Ja, zo beginnen sprookjes. Er was eens een klein jongetje en hij heette ‘Klein Duimpje’. Er was eens een mooie prinses en ze heette 
‘Sneeuwwitje’. Er was eens een arm meisje dat altijd in de kerken moest werken en toen naar het bal van de prins mocht. 
Er was eens een oude herder, maar zijn naam verklap ik niet. Die herder geloofde niet in sprookjes. Want, zei hij, het echte leven is 
heel anders. Wij herders zwerven rond, lopen, eten en slapen in het veld. De mensen willen niets met ons te maken hebben, want we 
zijn vies en stinken naar de dieren. Bovendien maken we altijd ruzie met elkaar. We weten niet meer van wie welk schaap is. En dan 
schelden we elkaar uit en soms gaan we op de vuist. Nee, het herdersleven is geen sprookje. Sprookjes gebeuren niet in het echt. 

Eén sprookje vond de oude 
herder stiekem toch wel mooi. 
Hij had het eens gehoord en 
altijd onthouden. Het ging 
ongeveer zo. Er was eens een 
winternacht. Een koude nacht 
met een heldere sterrenhemel. 
In die nacht kwam de hemel 
naar de aarde. Er begonnen 
groene blaadjes te groeien uit 
de harde grond. Op het kale 
veld kwamen opeens bloemen 
tevoorschijn, alsof het midden 
in de zomer was. Overal 
kwamen dieren vandaan. 
Ze begonnen met elkaar te 
praten alsof ze vrienden van 
elkaar waren. Het was een 
wonderlijke, nieuwe wereld. 
Soms, als de herder weer ruzie 
had gehad of was weggejaagd 
van zijn plek bij een dorp, 
dacht hij daaraan. Maar hij 
wist: zoiets kan natuurlijk nooit 
gebeuren. Het is maar een 
sprookje ….

Op een avond kwam hij met 
andere herders samen in de 
buurt van Bethlehem. Ruzie 

hadden ze niet, maar erg 
vriendelijk tegen elkaar waren 
ze ook niet. Ze maakten een 
groot vuur om de leeuwen en 
de wolven te verdrijven. Stel 
je voor dat die een schaap 
of een lam zouden stelen! 
Daarna vielen ze in slaap, naast 
hun eigen schapen. Ook de 
oude herder, in zijn mantel 
weggedoken. Wanneer het 
stikdonker is, wordt hij wakker. 
Hij kijkt om zich heen, hij kijkt 
naar de lucht. Wat een boel 
sterren aan de hemel! Opeens 
hoort hij een vreemd geluid. Er 
staat een engel naast hem. “Ik 
kom je een blijde boodschap 
brengen”, zegt hij, “en die is 
bestemd voor alle mensen”. 
“Vannacht is het kind uit de 
hemel geboren en Hij zal 
vrede brengen op de aarde. 
Ga maar kijken in Bethlehem; 
daar vind je Hem, in een 
voederbak”. De herder denkt 
dat hij droomt. Maar hij maakt 
toch de anderen wakker. Eerst 
zijn ze boos, maar toch ook 
nieuwsgierig.  

Met elkaar gaan ze op weg, de 
schapen achter hen aan.

En ja hoor, in een stal vinden 
ze het kindje. Maria, zijn 
moeder, zit op de grond. Jozef, 
haar man, staat erbij. In de 
stal staan ook een os en een 
ezel. De herders kunnen hun 
oren niet geloven: die praten 
met elkaar. Even later stappen 
een leeuw en een wolf de 
stal binnen. De leeuw, dat 
gevaarlijke beest, gaat gezellig 
met de os een hapje stro eten. 
De boze wolf is opeens niet 
boos meer en begint tikkertje 
te spelen met de lammetjes. Er 
komt een slang aangekropen. 
Die slokt anders graag een 
paar jonge diertjes op. Maar nu 
zegt ie: sss, groene blaadjesss 
zijn ook bessst lekker. En ook 
de schapen raken druk aan de 
praat met elkaar. De herders 
kijken naar het kindje dat daar 
in de kribbe ligt. Opeens doet 
het Zijn ogen open en lacht 
naar hen. De herders worden 

vuurrood tot achter hun oren. 
Ze zijn op slag verliefd op dit 
kindje dat voor hen uit de 
hemel is gekomen. Ze geven 
elkaar een hand en vormen 
een kring rond de stal. En 
ze zeggen: deze winternacht 
zullen we nooit vergeten. Vrede 
voor alle mensen, voor de 
dieren, voor de hele wereld. 
Vrede voor ons.

Bestaan sprookjes? Nee, 
maar het verhaal van het kind 
geboren in Bethlehem bestaat 
wel. De herders hebben het 
meegemaakt. Hoe ik dat weet? 
Omdat ik zelf die oude herder 
ben. Ik heb het gezien, jaren 
geleden. En ik ben er nog vol 
van. Vrede op aarde, voor jou, 
voor mij, voor alle mensen 
en voor alle dieren. Geloof er 
maar in!  

Geschreven voor  
de Kerstavond van 2020, 

Ds. R.P. Oosterdijk, 
Antoniuskerk

Kerstnostalgie
Kerstherinneringen uit de jaren ‘50. 
Prachtige Kerstdagen als herinnering uit m’n jeugd. 
Wij gingen lopend naar de kerk, een dorpje met lintbebouwing. 
De nachtmis begon om 04.00 uur ‘s morgens. De kerk was vol, 
meer dan vol, met koor, kerststal en kaarsen. Alhoewel je ook ‘s 
morgens om 07.00 uur of om 10.00 uur kon kerken. Na de Heilige 
Mis gingen we naar huis. Kerstbomen waren er niet, wel zag je in 
de huizen kaarsen branden. 
Ons moeder had dan de broodtafel klaar, ook met kaarslicht, heel 
warm en feestelijk. Daarna gingen we allemaal weer naar bed, 
alleen mijn vader niet, want die begon te melken. 
Eerste Kerstdag ‘s morgens zongen wij als kinderen onze 
kerstliedjes bij de kerststal, die op het dressoir stond. 
Tweede Kerstdag gingen we naar onze opa’s en oma’s, die in 
hetzelfde dorp woonden en dan zongen we daar ook bij hun 
kerststalletje. Dagen om nooit te vergeten. 
 
Gre Schouten-Schouten 
Kantens

Kerstnostalgie
Mijn eerste herinneringen aan Kerst gaan terug naar de tijd dat ik 
een meisje van zes jaar was.
Mijn oma woonde in Peize en daar ging ik naar de zondagsschool. 
Dat jaar mocht ik met Kerst samen met nog een paar kinderen in 
de kerk zingen. We stonden boven bij het orgel en konden heel 
mooi naar beneden kijken, naar die prachtige Kerstboom. Het was 
heel erg spannend om voor al die mensen te moeten zingen. De 
titel van het liedje kan ik me niet meer herinneren, maar één regel 
nog wel. Die was als volgt: “dat wij zijn als kaarsjes brandend in de 
nacht”.
Een herinnering aan thuis is, dat er échte kaarsjes in de 
kerstboom zaten. Prachtig. Nooit is er iets fout gegaan en zelfs 
geen emmer met water erbij. Dat kunnen we ons nu niet meer 
voorstellen.

Prettig Kerstfeest voor u allen.

Gé Hoekzema
Rottum

  P i e t e n v o e t b a l 
Zaterdag 5 december waren er twee Pieten bij de Kabouters aan 
het meevoetballen. De Pieten konden natuurlijk lang niet zo goed 
voetballen als de kinderen, maar er was ontzettend veel plezier en de 
kinderen konden hun ogen niet van de Pieten afhouden!
Na veel grappen en grollen was het alweer ten einde, De kinderen 
kregen na een potje penaltyschieten een prachtig Pietenvoetbaldiploma 
en een grote puntzak met overheerlijke lekkernijen! De Pieten werden 
bedankt en we zien ze graag volgend jaar weer bij vv K.R.C.!

Vanuit  de CSCW willen we iedereen mooie, fijne en vooral 
gezonde feestdagen  toewensen. Het was een vervelend jaar met 
alle beperkingen die daarbij hoorden. 2020 was een jaar waarin 
we alternatieven moesten bedenken voor de vele activiteiten die 
we anders samen zouden hebben georganiseerd. Dit vinden wij 
ook enorm jammer.

Als feestcommissie gaan we ons best doen om van 2021 een 
warm, gezellig en feestelijk jaar te maken. Wij wensen jullie alle 
kracht en liefde toe met elkaar en onze dierbaren.

C.S.C.W. 
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Kerstoavend
Zol der ook n widde Kerst 
komen? Vot noa Sunnerkloas 
heur je dij vroag aalgedureg 
veurbie komen. t Kin hail 
romantisch weden, n widde 
wereld, fonkelnde lichtjes ien 
snij. Mor as je noar boeten 
kieken, liekt t nait noar winter 
en snij. Ien november was t 
waarmer den ooit. Bakken 
mit geroaniums, dij aans aal 
laank oetbluid wazzen, kregen 
overnijs dikke knoppen. Begun 
december stonden ze der nog.
En toch, as joe dizze Lougnijs 
dunderdag ien bus kriegen is t 
soavends kerstoavend. k Viend 
t wel n mooie oavend. Ale 
waark aan kaant, je boien joe 
n beetje om, kerstboomke aan 
en vol verwachten kiek je oet 
noar kerstdoagen.
Vrouger gingen wie loat ien 
oavend noar Kerstnaachtdainst 
tou. Nou je wat oller worden, 
zain je der tegen aan om 
soavends loat op pad te 
goan. En boetendes kin der 
van t joar nait veul wegens 
corona, meschain op n aander 
menaaier, las k.
Wie hemmen der wat op 
vonden. Leste joaren kieken 
wie om elf uur noar n 
kerstnaachtdainst op TV-Oost. 
t Is ale joaren ien n aander 
kerk aargens ien Twente. Kerk 
is mooi verlicht, mainsttied 

staait der n kerstboom of veul 
waxinelichtjes. n Pestoor en 
n domie verzörgen de dainst. 
Om beurten preken zai ien de 
streektoal. Tot nog tou binnen t 
haitied aigenste twij manlu, dat 
t worden n beetje olle bekìnden 
van joe.
Zai doun dat hail oardeg, 
hoalen t gewone leven der 
bie aan mit zo nou en den n 
kwinkslag, dat ie even laggen 
kinnen. t Wordt òfwizzeld mit 
meziek en zingerij, alpmoal ien 
t Twents.
t Is n rusteg begun van de 
kerstdoagen, mor loat elkain 
dij doagen mor ienvullen zoas 
hom dat goud dunkt.
As t volk noar boeten komt, 
zol t schier weden as t ientied 
snijd haar en dat t boeten net 
n kerstkoartje leek, mor dat 
zel der dizze moal wel nait 
ienzitten.
Domie en pestoor wensen lu 
bie deur goie kerstdoagen en 
dat wens ik joe ook.
Ziggo, kanaal 704.

Anje van der Hoek-Linstra

50 jaar peuterspeelzalen
14 januari en 27 januari 2021 bestaan respectievelijk 
peuterspeelzaal Klein Duimpje in Uithuizen en Lutje Grut in 
Usquert 50 jaar. Onze andere peuterspeelzalen komen hier 
wat later achteraan. De meeste speelzalen zijn oorspronkelijk 
opgericht door moeders die hun kinderen samen speelplezier 
gunden. We vinden dit zeer feestwaardig en zullen in 2021 het 
hele jaar door hier aandacht aan besteden op alle locaties en 
met verschillende activiteiten.

We hebben heel wat te vieren, namelijk:
50 jaar peuters en ouders/verzorgers
50 jaar spelen en begeleiden in ontwikkeling
50 jaar leidsters/pedagogisch medewerkers
50 jaar vrijwilligers/stagiaires
50 jaar bestuur
50 jaar gewoon bijzonder (samen naar school klas)

Toch

Toch tumelen dij tere vlokjes
mild om Midwinter veur mien vout
en geven wasdom waarme zokjes
en dringen deur ien dreug gemoud
en schrieven schouw op schaarpe rede:
“Heb daank, o Heer, veur schien van vrede.”

Jan Boer
Oet: Wereld en Wie

Als je alleen al denkt aan de 
grote aantallen kinderen die 
we in de afgelopen 50 jaren 
hebben mogen ontvangen, die 
bij ons gespeeld hebben en 
die we, samen met de ouders/
verzorgers, een poosje in hun 
ontwikkeling hebben mogen 
begeleiden: hoe mooi is dat!
De verschillende activiteiten 
waarmee we aandacht willen 
besteden aan ons 50-jarig 
bestaan, zullen apart worden 
meegedeeld.

OPROEP
We willen graag een 
jubileumboek maken van de 
peuterspeelzalen van al onze 
zeven locaties in Uithuizen, 
Usquert, Uithuizermeeden, 
Roodeschool, Warffum, 
Kantens en Zandeweer. Er 
is een schat aan historie en 
informatie aanwezig bij heel 
veel mensen. En daarom doen 

we een oproep aan jullie:
We zijn op zoek naar 
foto’s, krantenknipsels, 
verhalen, mooie 
wetenswaardigheden om een 
mooi beeld te scheppen wat de 
peuterspeelzaal voor iedereen 
heeft betekend de afgelopen 
50 jaar. We hebben hiervoor 
een speciaal emailadres 
aangemaakt, namelijk 
50jaar@kindh.nl. 

Mocht u nog gegevens hebben, 
dan ontvangen we deze graag. 
Of misschien kent u iemand 
die dat heeft, dan zoeken we 
contact. Uiteraard zijn we ook 
telefonisch bereikbaar via T 
432603 of M 06-20 34 46 91 
(Alies). 
We hopen op een mooi dik 
boek met een rijke historie. 
Alvast bedankt.

Alies Kap, coördinator

Kerstnostalgie
Met Kerst was het stil op de boerderij. We hadden geen 
kerstboom, dat was te werelds. Bij het middageten las pa het 
kerstverhaal. ’s Avonds bij petroleumlampen als verlichting 
zongen we enkele kerstliederen. Ik vond het allemaal heel saai. 
Met Kerst was het stil op de boerderij.

Jan Venema
Kantens

Kerstnostalgie
Op de eerste Kerstdag gingen we twee keer naar de kerk, ’s 
morgens om half tien en ’s middags om half drie. Tussen de 
kerktijden gingen we gezellig koffiedrinken met het hele gezin 
en twee ongetrouwde zusters van mijn vader. Daarna een 
warme maaltijd bestaande uit soep en vlees door mijn vader 
klaargemaakt. De kerstmaaltijden bestonden uit kerstbrood 
(suiker- en krentenbrood) en ‘s avonds gingen we dan sjoelen. 
Tweede Kerstdag hadden we ’s morgens een kerkdienst en ‘s 
middags kinderkerstfeest.

Ria van der Veen
Kantens
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voor de algehele  
verzorging van 

BEGRAFENIS  
OF CREMATIE 

Voor de begrafenis- en uitvaart- 
vereniging Kantens, en de voormalige 
verenigingen Usquert en Warffum  
en verder in de gehele regio. 

Ook voor: 

* een ieder die is aangesloten bij een verzekering 

* een ieder die niet is aangesloten bij een 
begrafenisvereniging of verzekering. 

 

Stationsstraat 2 9988 RP USQUERT

Uitvaartverzorging 
BOERSEMA

Telefoon: 
(0595) 42 28 05  /  06 22 28 48 37 

uitvaartverzorgingboersema@hotmail.com 
dag en nacht bereikbaar!

Drukke maand  
en toch ook weer niet
De jaarwisseling is in aantocht en de feestdagen zijn in beeld. 
Het zal stilletjes worden en ook nog wel even stilletjes blijven. 
Ondanks de stilte is het toch weer een drukke maand geweest in 
t Schienvat en komt er ook weer een drukke maand aan. Januari 
is traditioneel de drukste maand. Alle verenigingen draaien dan 
op volle toeren en ook de toneelvoorstelling zit er dan aan te 
komen. Altijd een mooie sfeer en dynamiek om een nieuw jaar te 
beginnen.

Deze keer loopt het 
anders. Ondanks dat er 
toch genoeg beweging is 
in en rond t Schienvat. De 
inloopspreekuren van Jaap Hut 
worden druk bezocht evenals 
de fysiotherapie en floating bij 
Jitske. Er gaat weer een nieuw 
rondje vergaderingen tussen 
de bewoners van Kantens en 
de stedenbouwkundigen van 
KAW komen. Aan de hand van 
de eerste serie vergaderingen 
gaat KAW aan het werk met de 
plannen en ideeën. Het was 
leuk, leerzaam en interessant 
om het aan te horen. Het 
wordt een enorme operatie, 
er zijn wat vergelijkingen 
getrokken, het is alsof er 

in de stad Groningen vijf 
compleet nieuwe woonwijken 
gelijktijdig gebouwd gaan 
worden. Het gaat om 20-25% 
van alle woningen in Kantens. 
En dat staat nog los van de 
woningen die buiten dit project 
onderhanden genomen 
worden. Het gaat héééél druk 
worden in het dorp. Eerst 
vertrekt er voor ca. 66 huizen 
aan bouwpuin het dorp uit en 
vervolgens wordt er voor ca. 66 
huizen nieuw bouwmateriaal 
het dorp ingereden. Niet 
voor niets loopt alle daarvoor 
bestemde vrachtverkeer 
via het gemaal, langs het 
vliegveldje (Stitswerderweg) 
en het bos (Bredeweg) onder 

We hebben een stormachtige herfst achter de rug op de 
Klinkenborg. Een aantal ouders besloot hun kinderen naar een 
school in Middelstum over te plaatsen, waardoor de nodige 
onrust ontstond onder andere ouders en het team. Directie en 
MR hebben daarop met alle ouders gesproken. Hieruit kwam 
een aantal aandachts- en verbeterpunten naar voren, maar 
vooral vertrouwen in de school en de leerkrachten en de stevige 
wens om de school in het dorp te houden. Inmiddels is de rust 
weergekeerd. Nou ja, rust?

Sint besloot dit jaar om af 
en toe op de Klinkenborg te 
overnachten omdat hij op 
zoek was naar zijn Pieten. Hij 
had een ouderwets ledikant 
in ons extra lokaal staan met 
een lampetkan en waskom. 
Iedere ochtend konden de 
kinderen uit de groepen 1 
en 2, en 3, 4 en 5 met eigen 
ogen zien of de Sint zijn 
ontbijtje had gegeten en zijn 
kopje thee had gedronken. 
Sint was altijd vroeg uit de 
veren, dus we hebben hem 
pas op 4 december in levende 
lijve op school ontmoet. Dat 

was, ondanks de corona-
beperkingen, toch weer een 
groot feest. 

Na het vertrek van Sinterklaas 
is de school door onze 
voortreffelijke activiteitenraad 
(AR) helemaal versierd in 
kerstsferen. Ook Kerst gaan we 
anders vieren dan gebruikelijk, 
maar met hulp van wederom 
de ouders van de AR hebben 
we een heel leuk alternatief 
programma. Knutselen, 
kerstgym, samen lunchen en 
als klap op de vuurpijl koek-
en-zopie en kerstliedjes op 
het plein. Ook zullen onze 

motorbegeleiding naar 
het dorp. Gelukkig wordt 
dit wel over een periode 
van (maximaal) 7,5 jaar 
uitgesmeerd. In 2027 bestaat 
Kantens dus voor ongeveer 
25% uit nieuwbouw, waarbij 
de eigen inspraak van de 
bewoners een grote rol heeft 
gespeeld. Mooi om daar een 
bijdrage aan te kunnen leveren.

Parallel aan dit traject wordt 
door de gemeente aan de 
bevolking gevraagd hoe men 

Kantens in de toekomst ziet, 
qua inrichting, bebouwing, 
wegennet en voorzieningen. 
In het licht van dit traject 
heb ik al eens eerder hier 
zitten dagdromen. Wat zou 
het mooi zijn als je dan ook 
een nieuw dorpshuis kan 
realiseren, als soort klap 
op de vuurpijl waaruit blijkt 
hoe saamhorig we ons dorp 
verbouwd hebben. Waar we 
dan allemaal vrijwel elke dag 
kunnen napraten over het 
versterkingstraject. Hoe is 

het gelopen, wat ging er mis 
en wat pakte uiteindelijk toch 
heel anders uit. En ook welke 
mensen er iets beleefd hebben 
in het traject. Dat gaan mooie 
verhalen worden!

Vanuit gesprekken met Jaap 
Hut en dorpencoördinatoren 
Marja Eikenaar en Simone 
Knaapen, lijkt zoiets als een 
nieuw Schienvat, Schienvat II 
(of 2.0) misschien wel haalbaar. 
Beetje ook gekoppeld aan de 
(onterechte) mededeling dat t 

Schienvat te koop zou komen. 
De gedachte dat het huidige 
gebouw niet echt voldoet 
en wat onhandig is in het 
gebruik. Belangrijke vraag om 
te beantwoorden is:  willen de 
inwoners van Kantens wel zo’n 
dorpshuis, met alle faciliteiten 
bij elkaar? Vergaderen, sporten, 
feesten, fysio en floating, 
afhalen hulpmiddelen etc...
etc... Misschien moeten we 
eens een rondvraag doen.

Jan Westerlaken

leerlingen zelfgemaakte 
kerstkaarten bezorgen bij 
inwoners van Kantens die een 
extra kerstkaartje (overhandigd 
met een kerstliedje) goed 
kunnen gebruiken. Daarmee 
sluiten we dan een in veel 
opzichten bijzonder jaar af.

We staan er eigenlijk nog 
niet zo bij stil, maar dit is de 
laatste kerst in ons huidige 
schoolgebouw. Volgend jaar 
zetten we de kerstbomen op 
het nieuwe leerplein op en in 
de nieuwe klaslokalen. 
Voor het zover is, moet er nog 
heel wat gebeuren. Allereerst 
zullen we op gepaste wijze 
afscheid nemen van het oude 
gebouw. Hoe? Daar komen we 
later op terug in t Lougnijs. 

Oud papier inzameling
Samen met de peuterspeelzaal Poppedijn zamelen we (OBS 
Klinkenborg) oud papier in. Dit levert ons beiden een leuk 
bedrag op dat we kunnen besteden aan extra’s voor onze 
kinderen. Het eerste weekend van iedere even maand staan de 
papiercontainers bij het voetbalveld.  
 
Nu krijgen we klachten van omwonenden dat mensen in 
toenemende mate hun oud papier naast de containers 
plaatsen. Dit leidt natuurlijk tot veel rommel en ergernis voor de 
omwonenden en de voetbalclub. En is absoluut niet nodig! Er is 
ruimte genoeg in de containers. Voor het komende jaar zullen we 
in ieder geval zorgen dat de dozen etc. beter opgestapeld worden, 
waardoor er minder lucht en meer papier in de containers 
past. Hier zullen een aantal vrijwilligers van de Klinkenborg 
en Poppedijn voor zorgen. We vragen u om ook zelf, bij het 
wegbrengen van uw oud papier, aan de omgeving te denken en 
uw papier in de containers te plaatsen.

De data voor oud papier voor 2021 zijn:

6 en 7 februari 7 en 8 augustus
3 en 4 april 2 en 3 oktober
5 en 6 juni 4 en 5 december

Anne Praktiek

Vervolgens zullen we rond de 
voorjaarsvakantie verhuizen 
naar onze tijdelijke huisvesting 
op de ijsbaan. Op dit moment 
ziet dat er nog erg nat uit, maar 
we gaan ervan uit dat we er 
vanaf eind februari met droge 
voeten aan de slag kunnen.
En dan volgt de sloop 
en de nieuwbouw van 
de Klinkenborg. In de 
herfstvakantie van het volgend 
schooljaar (oktober 2021) 
zullen we dan ons nieuwe 
gebouw kunnen betrekken. 

Voor nu wensen we u allemaal 
heel fijne kerstdagen en een 
gezond en gelukkig 2021!

Anne Praktiek
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AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag op de even-weken
Gesloten i.v.m. coronacrisis

Kerstdagen en Oud & Nieuw
t Schienvat is gesloten van 
donderdag 24 december tot en 
met donderdag 7 januari 2021.
Vanaf vrijdag 8 januari 2021 is 
de cafetaria (voor afhaal) weer 
geopend en staan we weer 
voor u klaar.

Er staan voor januari 
diverse besprekingen rond 
de versterkingsoperatie in 
Kantens (van zowel bewoners 
van de getroffen woningen als 
de klankbordgroep) gepland. 
Data zijn nog niet bekend, 
maar worden aan de direct 
betrokkenen doorgegeven via 
versterkingscoördinator Jaap 
Hut.

Vaste activiteiten t Schienvat
 
Maandag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
14.00 – 19.30 uur
Inloopspreekuur 
versterkingscoördinator Jaap 
Hut

Dinsdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)

informatie over de dienstdoen-
de tandarts/tandartspraktijk 
raadplegen.  

Op de website www.vtng.nl 
kunt u een overzicht van de 
aangesloten praktijken zien.
De vaste spreekuren op zater-
dag en zondag zijn vervallen! 
Raadpleeg het 0900-0608 num-
mer voor meer informatie. 
www.vtng.nl voor informatie 
over dienstdoende praktijk en 
telefoonnummers

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale num-
mer in Bedum: 
T 050 - 3014260

Holistische psychotherapie  
en relatietherapie: 
Mw drs. Jos Boelema 
Praktijk: Groensingel 38 in Mid-
delstum. M 06 51255926 
www.binnenwerk-psychothe-
rapie.nl

KOKS HERBERG B.V.,  
TAFELTJE DEK JE: 
T 050 - 3140211

MAALTIJDSERVICE  
OOSTERLENGTE: 
T 0597 – 412613

Gereformeerde kerk 
vrijgemaakt

De kerkdiensten van GKV 
Kantens kunt u in deze periode 
online meekijken.
Elke zondagochtend wordt 
er om 09.30 uur een dienst 
live uitgezonden op YouTube. 
Deze kunt u vinden door 
als zoekfunctie ‘Beamteam 
Kantens’ in te vullen. 
Vervolgens kunt u op dat 
account klikken (en eventueel 
abonneren).

Kerkdiensten Chr. Geref. 
Kerk Kantens

Vrijdag 25 december
10.00 uur – kindernevendienst
1e Kerstdag

Zondag 27 december
09.30 uur – ds. J.G. Kortleven
14.30 uur – ds. J.G. Kortleven

Donderdag 31 december
19.30 uur – leesdienst

Zondag 3 januari 2021
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – leesdienst

16.00 – 17.00 uur
Open spreekuur Fysiotherapie 
Kantens
17.00 – 18.00 uur
FysioFit
19.15 – 20.15 uur 
Badminton (onder voorbehoud 
i.v.m. maatregelen corona)
20.30 – 22.00 uur 
Tai Chi (onder voorbehoud 
i.v.m. maatregelen corona)
 
Woensdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
19.00 – 21.15 uur
You Better Work (onder 
voorbehoud i.v.m. maatregelen 
corona)
o.l.v. Ineke Doornbos (in 3 
groepen)

Donderdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
18.45 – 19.45 uur
FysioFit
20.00 - 22.00 uur
Danstraining Vincent & Audrey
 
Vrijdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
15.00 – 17.30 uur 
Boeken-Lees-Kamer
16.00 – 19.00 uur
Cafetaria / restaurant
(bellen voor bestelling)
 
Zaterdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
16.00 – 20.00 uur
Cafetaria / restaurant
(bellen voor bestelling) 

Kijk voor onze Menulijst 
hiernaast op pagina 19

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

WEEKENDDIENSTEN 
DOKTERSDIENST: 
T 0900-9229

TANDARTSEN: 
Patiënten van de aangesloten 
praktijken binnen de Vereni-
ging Tandartsen Noord-Gronin-
gen kunnen bij spoedklachten 
het centrale nummer 0900-
0608 (kosten € 0,25 p/m) voor 

Heeft u nog oud ijzer 
of andere metalen zoals oude 

accu’s en u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met: 

B. Bultena T 551892, 
J.R. Wever T 552757 

Wij halen het bij u op 
en de opbrengst gaat naar de 

ijsbaanvereniging van Kantens.

Zondag 10 januari
09.30 uur – Kandidaat A. Veuger
14.30 uur – Kandidaat A. Veuger

Zondag 17  januari
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. D.J. Steensma
 
Zondag 24 januari
09.30 uur – ds. J. Sijtsma
14.30 uur – ds. J. Sijtsma

Zondag 31 januari
09.30 uur – ds. B. Reinders 
14.30 uur – ds. B. Reinders

Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum
Antoniuskerk
 
Vrijdag 25 december
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
1e Kerstdag

Zondag 27 december
10.00 uur – ds. G.W. van 
Wingerden, Stedum

Zondag 3 januari 2021
19.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Vesper
m.m.v. Vincent Hensen-
Oosterdijk, orgel
 
Zondag 10 januari
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
viering Heilig Avondmaal
 
Zondag 17 januari
10.00 uur – drs. J.W. Bassie, 
Groningen
 
Zondag 24 januari
10.00 uur – ds. R. Kleijer, Haren
 
Zondag 31 januari
19.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Vesper
m.m.v. Vincent Hensen-
Oosterdijk, orgel

Dorpskerk Rottum

Geen diensten i.v.m. 
coronacrisis

wenst iedereen  
fijne kerstdagen en  

een spetterend hoopvol  
gezond 2021!

t Schienvat: T 55 12 60
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Foto van de maand
Ook dit jaar is er door vele dorpsbewoners gewerkt aan het onderhoud van het kerkhof in Rottum. Maar 
deze foto is in 2019 gemaakt. Hopelijk kunnen we in 2021 weer zonder risico’s gezellig dicht naast elkaar 
gaan zitten, net als op deze foto.

© Fotografie Annet Eveleens

OUD PAPIER
zaterdag 6 februari  

09.00 uur t/m 
zondag 7 februari

18.00 uur
T 551788 (OBS)

Oliebollen
Op woensdag 30 december a.s. gaat het team van Stichting 
Project Oekraïne oliebollen bakken op de Pastorieweg 11!

Wilt u ook oliebollen bestellen? 
Dat kan door onderstaand strookje in te leveren op  
Pastorieweg 11 Kantens, te bellen met fam. Veldman T 552424 of 
een mail sturen naar projectoekraine@live.nl . 
Dit kan tot uiterlijk dinsdag 29 december. Bestellingen kunt u op 
30 december tussen 10.00 en 16.00 uur afhalen op Pastorieweg 11 
in Kantens. Er is dan ook een vrije verkoop van oliebollen, daarbij 
geldt: OP = OP. Eventueel bezorgen wij ook. 
De opbrengst wordt besteed aan de projecten,  
zie www.projectoekraine.nl.

 
Ik wil graag:  

….... oliebollen á € 0,50 
 
….... oliebollen met krenten/rozijnen á € 0,60 
 
….... appelbeignets á € 0,75

 Ik kom ze ophalen tussen: …...... en ....…. uur 
 Laten bezorgen voor € 0,50 extra bij : (max. 10 km vanaf Kantens)

(aankruisen wat van toepassing is)

 
Naam ……………………………………………………….…………………………………

Adres ……………………………………………………….………………………………….

Tel. nr. ………………………………………………………………………………………….

Kerstnostalgie
Kinderkerstfeest

Op tweede Kerstdag vierden 
we in de Gereformeerde Kerk 
te Zwartsluis van 14.00 tot 
17.00 uur het Kinderkerstfeest. 
We keken daar naar uit. Een 
kerstboom in de kerk was niet 
aan de orde. Wel brandden 
er vele kaarsen. We vierden 
de geboorte van de Here 
Jezus. We verzamelden ons 
in de klassen in de school en 
wandelden met 100 kinderen, 
twee aan twee, naar de kerk en 
zaten dan voorin. Onze ouders 
zaten achter ons. We zongen 
vele kerstliederen en we 
luisterden naar twee boeiende 
kerstverhalen uit de Bijbel en 
na de pauze naar een boeiend 
vrij verhaal.
In de pauze kregen we 
warme chocolademelk en een 
kerstkrans. Heerlijk! Aan het 
einde van de viering kregen 
we een leesboek van W.G. 
van de Hulst en een netje met 
een sinaasappel en enkele 
chocolaatjes er in. Blij gingen 
we in het donker weer naar 
huis.

R. Stol-Appelo
Stitswerd


