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t Lougnijs in het nieuw!
Als redactielid van het eerste uur werd mij gevraagd om bij het verschijnen van de nieuwe krant enkele regels
te schrijven. Meer dan 25 jaar was het maandelijkse gele dorpskrantje een begrip in Kantens, Rottum en
Stitswerd. t Lougnijs heeft in die jaren een hele ontwikkeling doorgemaakt. Van pen en papier, typemachine
naar het computertijdperk met zijn vele mogelijkheden. We waren altijd blij met ons krantje, maar de laatste
jaren hoorden we zo nu en dan wel eens wat kritische geluiden, ook in de redactie. Het begon er allemaal wat
ouderwets uit te zien. Door de voorpagina dachten veel nieuwe inwoners dat het een kerkblad was. Het kon
allemaal beter, maar hoe?
Als redactie vonden we dat we met
de tijd mee moesten gaan. Een
andere “ look”, een moderne vormgeving, scherpere foto’s, zodat de
kopij die door u aangeleverd wordt
beter tot haar recht kan komen. We
hebben er lang over vergaderd,
andere dorpskranten bekeken en
de financiële kant was natuurlijk
ook een belangrijk punt. Bij de
Nieuwjaarsvisite in t Schienvat op
3 januari werd t Lougnijs in de
Nieuwjaarsconference op de korrel genomen. Het werd tijd voor een
nieuw jasje!
Vandaag kunnen we u de nieuwe
krant presenteren. Alleen de gele
band herinnert nog aan de “oude”
en is voor u als lezer een herkenningsteken.

Hopelijk kan de krant uw goedkeuring wegdragen. Verliest u daarbij
één ding niet uit het oog: het blijft
vrijwilligerswerk! Ik wens t Lougnijs in zijn nieuwe vorm alle goeds
toe.
Als jongste redactielid kan ik niet
anders dan het hier mee eens zijn.
We moeten vooruit, en dat gaan we
nu ook. Natuurlijk zal het even
wennen zijn, het ‘eigen’ A5-formaat
verdwijnt. Het is de bedoeling dat
ons gewaardeerde dorpskrantje
overzichtelijker wordt. Nu staan
rubrieken en artikelen wel eens
kriskras door elkaar heen. Met t
Lougnijs in de nieuwe vorm verandert dat. Nu kunt u makkelijker
bladeren naar de stukken die u
interesseren en is het geheel lo-

gisch opgebouwd. Als redactie
hopen we natuurlijk van harte dat
het hele blad u boeit. We hopen dat
we op deze manier t Lougnijs interessant voor u kunnen maken. Het
gaat per slot van rekening om de
lezers, dankzij jullie interesse is
het mogelijk dit blad door de jaren
heen in stand te houden. Met jullie
hulp is dit al decennia gelukt.
We hebben een lange geschiedenis achter de rug en gaan een prachtige toekomst tegemoet. U, als lezer/schrijver en wij als redactie. In
goed overleg wordt alles alleen
maar beter. Mensen uit Rottum,
Stitswerd en Kantens, we kunnen
trots zijn!
Anje van der Hoek & Walter van Dijk
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Uitvaartverzorging
Boersema
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Nij ien t Loug
Moi!
Ook wij ontkomen er natuurlijk niet aan, ons voor te stellen in “Nij ien
t Loug”. Sinds 1 augustus jongstleden wonen wij, Erik Kuiper, Clarien
Koopmans en Teun in Kantens. Alhoewel, wij wonen eigenlijk niet echt
in Kantens, maar anderhalf kilometer erbuiten, aan de Oosterweg 19, dat
is de weg van Kantens naar Eppenhuizen. Hiervoor hebben wij in
Garnwerd gewoond. We waren echter op zoek naar een huis met meer
schuurruimte en hebben dat hier gevonden.

Nieuwjaarsvisite 2009
Het was weer een gezellige boel. Ongeveer 75 Kantsters kwamen elkaar
een heel gelukkig nieuwjaar wensen en vooral een goede gezondheid.
Jammer dat er maar zo weinig “nieuwe” Kantsters waren. Een beetje
“koudwatervrees”? We hoorden wel: “Ja, we kennen er bijna niemand”,
maar zo’n ongedwongen visite is juist een goede reden om wel te gaan.
vlot beantwoord, jammer dat de
deelnemers geen microfoon hadden. In de zaal konden we ze moeilijk verstaan. Uiteindelijk gingen
de Sjoelende Dames er, na een
moeizaam begin, met de hoofdprijs van door.
Het ging een beetje anders dan
vorige jaren. Thomasvaer en
Pieternel werden vervangen door
een ”Kolderiek jaaroverzicht”.
Veel inwoners werden op een charmante manier in het ootje genomen en er werd regelmatig gegrinnikt in de zaal om de juiste typering. Mijn complimenten voor
Frouwke en Janny. Volgend jaar
weer?
De quiz duurde een beetje te lang,
omdat Piet Kruizinga een beetje
lang van stof was, maar de vaak
simpele vragen (er zaten wel een
paar instinkers bij) werden toch

De geldprijzen werden beschikbaar gesteld door: Kapsalon Anita,
Roy van der Kerkhof bestrating,
Hans Kuipers Timmerwerken, Marcella’s Kookschuur, Oskam Timmerbedrijven, RITA, Stichting Raja
Yoga en Installatiebedrijf Zuidema. De beker werd beschikbaar
gesteld door adviesbureau Holst.
De zaalprijs werd gewonnen door
de tafel van o.a. Cato, Ebbel, Geert
en vele anderen. De taart was van
Rita en ook de hapjes werden door
haar verzorgd. Piet Kruizinga las
ook nog een stukje voor van Kees
Visscher. Al met al een gezellige
avond.

Teun wordt in februari 6 jaar en zit
in groep 2 op de Klinkenborg bij juf
Yvonne in de klas. Daarnaast zit hij
ook op zwemles (in Zuidhorn) en op
kindergym (in t Schienvat). In maart
verwachten wij ons gezin uit te
breiden.
Erik heeft een energie-adviesbureau:
hij adviseert bedrijven op welke
wijze ze efficiënt(er) met energie
om kunnen gaan. In zijn vrije tijd
sleutelt hij aan (oude) auto’s. Tevens doet hij in de winter onderhoud
aan zijn zeil-charterschip, de Jantje
(meer info: www.sailing-jantje.nl)
en de rest van het jaar proberen we
er regelmatig mee te zeilen.
Ik ben werkzaam als jobhunter bij
een adviesbureau in Leek. Wij zoeken vacatures voor mensen in een
uitkeringssituatie. Daarnaast ben

ik dol op lezen, koken en ik struin
graag rommelmarkten en tweedehands winkels af op zoek naar leuke spulletjes.
Verder hebben we nog twee katten,
Miep en Herman. En op termijn
zouden we ook nog graag een paar
kippen willen. Met hulp van vrienden hebben we de tuin grondig gesnoeid en uitgedund, althans we
hebben een start gemaakt. Tevens
zijn we druk hout aan het hakken
voor de kachel. En ook binnen zijn
we voorlopig nog niet klaar.
Kortom, wij wonen met heel veel
plezier op de boerderij “de Krakenborg”. Het is hier heerlijk vrij en
rustig, alhoewel we af en toe wel
het dorpsleven een beetje missen.
Hartelijke groeten van Teun, Erik en
Clarien
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t Hoeske van Tais’ Joaptje
Dit is het verhaal van een bijzonder echtpaar, waarvan de namen, dankzij de laatste woonstee van de
langstlevende, niet in de vergetelheid zijn vergleden.
Het is het verhaal van Ties Knol en zijn vrouw Jacobje
uit het Noord Groningse wierdedorpje Rottum.
Tijdens hun leven gaven zij al kleur
aan het kleine dorp. Niet alleen door
hun uiterlijk maar ook door hun vele
activiteiten. Alle ingezetenen droegen Tais en Joaptje,zoals ze in goed
Gronings werden aangesproken,
een warm hart toe. Vooral Tais was
belangrijk voor de gemeenschap.
Zijn eigenlijke beroep was kleermaker - sniederke werd hij soms
liefkozend genoemd - maar zijn
nevenactiviteiten maakten hem
onmisbaar voor het dorp. Tais zorgde voor het licht, voor belangrijk
nieuws en voor de tijd. Zonder zijn
inbreng zou het leven op het dorp
totaal ontregeld raken. Tais was
namelijk lantaarnopsteker, dorpsomroeper en klokluider. Naast het
luiden moest Tais ook geregeld de
gewichten van het torenuurwerk
opdraaien. Voor de eerstgenoemde publieke diensten had Tais de
beschikking over een laddertje en
een grote koperen bel. Daarmee
trok hij door het hele dorp om naargelang de lantaarns aan te steken of
om belangrijke berichten af te kondigen. Redelijk lichte en niet al te
zeer aan tijd gebonden bezigheden.
Het klokluiden daarentegen was
een heel precies en zeer verantwoordelijk werk. Want in de tijd dat
klokken en horloges voor bijna alle
dorpsbewoners onbereikbare attributen waren, werd het dagelijkse
levensritme bepaald door klokgelui. Dat is eeuwenlang zo geweest.
De Rottumer schoolmeester D.E.
Zuidhof zei het in 1828 zo: De klok
waarmee men de godsdienst aankondigt dient ook des morgens te
zeven uren den tyd van ontbyten, te
twaalf uren van middageten en des
avonds te zes uren het avondeten
door gelui aan te duiden.

Tais Knol leefde zo’n vijftig jaar
later. Hij was een telg uit het pure
Rottumer geslacht Knol dat zijn
bakermat kende op een boerenplaats ten zuidwesten van de wierde. Tais bleek echter bij zijn geboorte op 16 november 1865 helaas niet
tot de fortuinlijksten van de familie
te horen. Hij kwam ter wereld met
een kromme rug, een bochel dus en
een klein en spichtig lijf. Lichamelijk gehandicapten konden de zware landarbeid, die bijna door alle
manlijke dorpelingen werd verricht
niet aan en kozen noodgedwongen
voor beroepen als kleermaker, barbier, schoenmaker of manusje van
alles. De buurman van Tais - ze
woonden in kleine huisjes tegenover de ingang van het kerkhof in
Rottum - viel in dezelfde categorie.
Dat was Kneels Snieder, die eigenlijk Kornelis Siertsema heette. Ook
hij was kleermaker maar daarnaast nog barbier en zondagsschoolleider. Kneels was zwaar
kreupel. Hij viel zoals de Groningers zeggen in ain zied.
Joaptje, Tais’ echtgenote, was in
de zomer van 1874 geboren als
Jacobje Dijkhuis in het gehucht
Westerdijkshorn bij Bedum. Hoe
Tais en zij elkaar hebben leren kennen vertelt de geschiedenis niet,
misschien bezocht ze ooit de befaamde Rottumer kermis en liepen
ze elkaar daar tegen het lijf. Feit is
wel dat de twee qua uiterlijk een
perfecte combinatie waren. Joaptje was net zo klein als haar man en
even smal en sprietig. Trok Tais de
aandacht door zijn gebochelde rug,
Joaptje herkende je meteen aan
haar wollen mutsje met pomponnetjes en het trekken met haar lin-

kerbeen. Toch was er een groot
verschil tussen dit opvallend paar.
Qua vernuft en intellect was Taisde
meerdere van Joaptje. Als klein
meisje had Joaptje wel eens de
school bezocht maar door de te
korte tijd, maar misschien ook door
het ontbreken van voldoende verstandelijke aanleg was het niet
gelukt Joaptje het lezen en schrijven bij te brengen. De Groninger
dichter en schrijver Jan Boer die
uiteraard als geboren Rottumer
Joaptje heeft gekend, wijst op innemende en subtiele manier op haar
beperkt voorstellingsvermogen en
haar geringe begrip in zijn verhaal
Ol Joaptje. Het verhaal kreeg zelfs
nationale bekendheid, vooral door
de komische uitleg van Joaptje over
de plek waar Jezus werd geboren:
bie Elemoa ien koustal. Boer Elema
woonde namelijk op Bethlehem,
een boerderij op nog geen kilometer ten westen van Rottum.
Omdat iedereen in een dorp iedereen kende was het van groot belang
dat de dorpsbewoners precies konden aanduiden welke persoon men
precies bedoelde. Omdat vaak
meerdere families dezelfde naam
droegen kregen velen daartoe een
bijnaam of men gebruikte de voornaam van de echtgenoot om duidelijk aan te geven welke vrouwspersoon men bedoelde. Zeker als een
vrouwennaam vaak voorkwam,
iets wat vroeger meer het geval
was dan tegenwoordig, getuige de
vele Jaantjes, Oaltjes, Graitjes en
ook Joaptjes. Zo kwam men aan
Jobs Jaanje, Paits Oaltje en ook tot
Tais’Joaptje.
Toen Tais in 1926 overleed verhuisde Joaptje al snel naar het diaconiehuisje aan de rand van het
kerkhof in Rottum. Ze woonde daar
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tot aan haar dood in 1944, bijna
achttien jaar. Geen wonder dat het
oude huisje gebouwd in 1820 met
stenen uit het afgebroken Sint Juliana-klooster, na verloop van tijd haar
naam kreeg:t Hoeske van Tais Joaptje.
De twee bijzondere mensen die in
het dorp Rottum jarenlang kleur en
waardering brachten liggen begraven op het kerkhof in Rottum. Een
grafpaal toont ons nog hun namen
en levenstijden, maar allengs zullen weerselementen deze verwissen tot onleesbare tekens. Gelukkig dat prijzenswaardig historisch
beseft Hoeske van Tais Joapje voor
ondergang heeft behoed. Het is nu
in goede handen bij de Stichting t
Hoeske van Thais Joaptje - jammer
van de h- en het Openluchtmuseum
Het Hoogeland in Warffum. Met het
bijzondere resultaat dat de namen
van Ties en Jacobje Knol tot in
lengte van dagen blijven bewaard
in t Hoeske van Tais Joaptje, het
kleinste huisje van Rottum en mogelijk van heel Groningen.
Hoogeveen, december 2008
Anne Aalders
BRONNEN:
Schoolmeestersrapport d.d. 26
september 1828
Internetsite graftombe.nl
Levensverhaal van Hendrik Aalders, Rottum 1914 - Solwerd 2001
(niet gepubliceerd)
Jan Boer: Onder Aigen Volk. blz.
70. Ol Joaptje.
Foto: t Hoeske voor de restauratie, ± 1960. (Uit fotoarchief Anne
Aalders)

Bernlef en Liudger
terug in Rottum
12 december van het vorige jaar ging Rottum weer even terug in de tijd.
Liudger kwam de Friezen bekeren. In het dorp ontmoette hij de blinde
bard Bernlef, die hij weer ziende maakte en bekeerde. Op zijn tocht door
de tijd kwamen de orken, zeewiefkes en de aanbidding van de wodanseik
ook terug. De tijd stond die dag weer even stil.
Waar gaat dit over, zult u denken.
De bekering en genezing van Bernlef was toch op Helwerd en niet in
Rottum? Dat klopt, maar het hele
verhaal werd opnieuw ten tonele
gebracht in en rond Rottum. 22
leerlingen van het Hogeland college hadden het hele verhaal ingestudeerd en voerden dit op. De
teksten waren iets gemoderniseerd en van een aantal grappen
voorzien. Zo werd bijv. Bernlef aan
Liudger voorgesteld als de Ede
Staal van die tijd.
Geheel in stijl gekleed, begon in de
kerk het verhaal met de opdracht
die Liudger kreeg van Karel de
Grote (allergisch voor rozenblaadjes) om de Friezen te gaan bekeren. Alle toeschouwers werden
daarna meegenomen op een tocht
rond de wierde. Zo kwamen we
daar als eerste de dansende zeewiefkes tegen op het land achter
de kerk. Verder voerde de tocht,
voorafgegaan door een doedelzak
spelende muzikant en de verteller.
We kwamen op een bepaald moment bij de maar, waar we de
overval van de orken konden volgen. Voor sommigen een eng gebeuren. Weer verder kwamen we
bij een grote wodanseik die door
een aantal mensen geëerd werd.
Liudger hakte deze boom om en
bekeerde zo de aanbidders. Weer
in het dorp aangekomen, werd er
bij een boerin gegeten en ontmoette Liudger de blinde bard Bernlef
en maakte hem ziende. Bernlef

besloot vanaf dat moment alleen
nog maar de naam van de heer te
zingen. Tenslotte werd Bernlef door
Liudger gedoopt bij het kleine huisje (dit moest de kerk van Usquert
voorstellen ) in een zinken teil. Tot
slot kwamen we weer bij de kerk
aan, waar Liudger door Karel de
Grote (ook allergisch voor kastanjes) werd bedankt voor zijn werk
en eindigde de voorstelling.
Dit is in het kort een verslag van
een waar toneelspektakel dat zijn
weerga niet kent. ’s Middags waren er rond de 100 basisschoolleerlingen en ’s avonds rond de
200 belangstellenden. Ook was
het hele spektakel ’s avonds
prachtig verlicht, wat tot schitterende plaatjes leidde. Langs deze
weg wil ik de leerlingen van klas
1A, Harm van der Veen (verteller),
Albert Wouters (Karel de Grote),
Eppe Scholtens (Bernlef), Gerhard
Wentink (doedelzakspeler), Linet
Aten (kledingmaakster), Frouwke
Doornbos (algehele leiding) en
Boukje Miske (uit Kantens - 2e
klasser) die op het laatste moment
(een dag van te voren) heeft ingevallen, wegens ziekte van één van
de leerlingen, bedanken voor dit
geweldige spektakel.
Op de website van rottum:
www.rottum.org, staan 75 foto’s
en een stripverhaal van Ramon
Hogenberg (9 jaar uit Rottum): heel
mooi om eens te bekijken.
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Vakwerk

Boer op Bethlehem
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over het “Boer zijn”. Nu is daar
zoveel over te schrijven dat ik het onderwerp maar aan wil laten sluiten
bij de actualiteit.

Ik heb een steen verlegd...
Op een vorstige, zonnige middag liep ik weer eens door mijn mooie dorpje
op de wierde. En kwam daar een inwoner tegen die mij heel enthousiast
aansprak. Moet je nou eens horen wat er gebeurd is deze week. De steen
is terug! Pardon, zei ik, wat bedoel je? Nou, dat snap je toch wel: “DE”
steen is weer terug in het dorp. Het zal wel, maar ik snap je nog steeds
niet! Nou luister, zei de verteller:
10 jaar geleden is het beeld van Jan
Boer geplaatst op de muur rond het
kerkhof, exact op de hoek. Daar zat
voorheen een hoek kloostermop.
Die hebben ze eraf gehaald om het
beeld te plaatsen. De hoek kloostermop legden ze achter de muur
om hem later een nieuwe plaats te
geven. Toen men eraan toe was,
bleek de steen verdwenen te zijn.
Zo, dus nu is dat steentje weer
terug, vroeg ik achteloos. Steentje?
Steentje? Zei mijn verteller, loop
maar even mee, dan kun je hem
zien. We liepen samen naar de
ingang van het kerkhof en daar lag
het steentje. Nou moet ik inderdaad
zeggen: een heel grote hoeksteen
van kalkachtig materiaal. Maar hoe
is die ineens na 10 jaar weer teruggekomen, vroeg ik. Ds. Ockels
werd op een avond gebeld door een
man die vertelde dat hij de steen 10
jaar geleden had meegenomen en
nu eigenlijk toch vond dat de steen
weer terug moest naar Rottum. Hij
wilde weten hoe hij dat kon regelen
zonder het aan de grote klok te
hangen. Ds. Ockels zei dat hij hem
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’s avonds maar achter het hek
moest leggen. Hij zou er dan zorg
voor dragen dat de steen op de
juiste plek zou komen te liggen. Zo
werd de steen achter het hek gelegd en nu stond ik daar dan naar te
kijken. Maar wat is er nu zo bijzonder aan, vroeg ik mijn verteller. Het
is een steen uit het oude klooster en
dateert waarschijnlijk uit de periode tussen 1200 en 1500 en heeft
daarom historische waarde voor
ons mooie dorp.
Ik wilde u dit mooie verhaal niet
onthouden, vandaar dit verslag.
Inmiddels ligt de steen op de hoek
bij de kerk en zal er een onderzoek
komen naar de exacte datum van
de steen. Het plan is, om hem
daarna op een sokkel vast te zetten
om verdwijning in de toekomst te
voorkomen. Wilt u deze steen ook
eens zien, loop gerust eens bij de
kerk langs. Maar laat de steen wel
liggen waar hij hoort.
Groeten,
Uw ReRo

In de winterperiode beperken de
werkzaamheden zich tot de verzorging van de dieren zoals 2 maal
daags melken en voeren. Daarnaast gaat de geboorte van kalveren het hele jaar door, waarbij zowel moeder als kind toch extra zorg
nodig hebben en verdienen. In deze
periode is er op het land weinig te
doen, zodat er meer tijd is voor de
administratie. Zo moeten voor 1
februari de mestboekhouding en
het bemestingsplan opgesteld worden. Om te voorkomen dat er teveel
nitraat of fosfaat uitspoelt in de
bodem en het grondwater vervuild
raakt, moeten we ieder jaar een
plan opstellen hoeveel kunstmest
en dierlijke mest we op ons land
gaan gebruiken de komende zomer. Hierbij proberen we de meststoffen zo goed mogelijk in de juiste
hoeveelheid en op de juiste tijd op
het land te brengen zodat er zoveel
mogelijk gras groeit en zo weinig
mogelijk meststoffen verloren
gaan. We proberen het gras dus in
een periode dat het snel groeit,
zoals het voorjaar, wat extra meststoffen mee te geven en in een
periode dat het langzaam groeit,
wat minder. Dit jaar is dat extra
belangrijk omdat de kunstmest door
de hoge olieprijzen afgelopen jaar,
nu 2 keer zo duur is als normaal.
Overigens valt de uitspoeling die je

hebt op kleigrond, zoals in de omgeving van Kantens, erg mee. Kleigrond kan namelijk meststoffen binden aan de zogenaamde kleiplaatjes zodat stikstof en fosfaat minder
uitspoelen door de regen. Je kunt
trouwens het effect van het beter en
kritischer omgaan met meststoffen vooral zien aan de kant van de
sloten en in de sloten zelf. De perceelskanten zijn iets lichter gekleurd en je ziet er vaak ook meer
verschillende planten staan, die
juist beter groeien als er minder
bemest wordt. In de sloot kun je het
zien doordat, ten opzichte van een
aantal jaren geleden, het water toch
schoner is geworden en er minder
algengroei voorkomt. Als boer moeten we in dat opzicht toch ook toegeven dat we in het begin misschien wel hard gemopperd hebben op alle nieuwe bemestingsregels en -normen, maar nadat we
hebben geleerd ermee om te gaan,
kunnen we de voordelen ook wel
zien. Voor ons is het land niet alleen
een stukje van het mooie landschap waarin wij wonen, maar ook
nog een productiefactor waarmee
wij ons inkomen moeten verdienen. Die redenen zijn belangrijk
genoeg om er erg zuinig op te zijn.
Arie Jan de Jong

Nieuws van de Vrouwenraad
Henk Scholte en Bert Ridderbos
naar Kantens!
Bij de Vrouwenraad Kantens/Zandeweer waren ook dit jaar weer voldoende aanmeldingen om een cursus Gronings te organiseren. De lessen
worden gegeven door een docent van de Stichting Grunneger Toal. Op
één van de lessen mogen de cursisten introducés meenemen voor een
“Open avond”.
ervaring die hij samen met instrumentalist Ridderbos heeft opgedaan tijdens hun “TOUR DE CHANT”
staat garant voor een leuke avond.

Uitnodiging
Ook oud-cursisten en overige be- Stichting Grunneger Toal, de Vroulangstellenden zijn uiteraard van wenraad en cursisten nuigen elk en
harte welkom. Gelet op het succes ain moandagoavend twij febervan eerdere, vrij toegankelijke les- woarie veur het bie wonen van n
sen is op maandag 2 februari a.s. de openboare les.
grote zaal van t Schienvat gereser- Dizze oavend wordt holden ien
veerd. Henk Scholte zal deze avond grode zoal van t Schienvat
iets vertellen over de Groninger
streektaalmuziek en er, begeleid Op dij oavend komt Henk Scholte
door zijn kompaan Bert Ridderbos, laangs om het ain en aander oet te
ook iets over laten horen.
stokken over onze Grunneger
Scholte is al meer dan 25 jaar de streektoalmeziek. Dizze man is hail
zanger van de muziekgroep Törf. In bekend van de muziekgroep Törf en
het dagelijks leven is hij consulent van Radio Noord programma twij
van het Huis van de Groninger Cul- deuntjes veur ain cent. Noatuurlek
tuur in Groningen. Verder is hij gaait hai ook nog wel n poar laidjes
iedere werkdag van 18.00-19.00 zingen op dizze oavend.
uur te horen op Radio Noord met het
programma “Twij deuntjes veur Oavend begunt om acht uur en
ain cent”.
ientree is vergees.
Hij is een zanger die zijn publiek op Ie mouten allinneg kovvie en klókeen leuke manier bij zijn optredens jes zulf betoalen.
weet te betrekken. De jarenlange
_________________________________________________________________________

Voorleesontbijt op OBS Klinkenborg
Op woensdag 21 januari jl. was het de dag van het Nationale Voorleesontbijt. Als stimulans voor lezen en voorlezen, werd in het hele land op
scholen, kinderopvangcentra en bibliotheken voorgelezen, soms door
prominenten en andere bekende Nederlanders.
Op OBS Klinkenborg werd deze
morgen in twee sessies voorgelezen door plaatselijke beroemdheden. Het waren een viertal opa’s en
oma’s die wegens privacy-redenen, hier niet met naam genoemd
worden. Getogen in pyama, nachtpon en/of ochtendjas, togen alle
leerlingen en meesters en juffen
deze ochtend naar school. Zelfs de
voorleesopa en -oma’s waren ge-

past gekleed. Tijdens een eenvoudig, maar heerlijk ontbijt, konden
de kinderen luisteren naar twee
verhalen, sommige verhalen werden zelfs in het Gronings verteld.
Na krap een uurtje waren de verhaaltjes gelezen, de boterhammetjes en beschuitjes verorberd en
konden de gewone lessen weer
doorgaan. Het was een gezellige en
leerzame ochtend.

Te Koop:
Mikro stereo Komponentensysteem: Merk JVC. Met radio, CD en cassettedeck, inclusief 2 luidsprekers en afstandsbediening. Met gebruiksaanwijzing. Z.g.a.n. 20,00 (nieuwprijs 179,00). Tel.: 0595-551084.
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Vroeger, toen de kruk nog mocht
In tijden als deze, van schaatsplezier en sleepret, is het goed om een
ander geluid te laten horen. Terwijl de mensen hun noren uit aangevreten
dozen halen en optuigen, blijft hij binnen. Waar ze allemaal in grote
groepen naar de ijsbaan trekken, zoekt hij de computer nog eens op. Hij
heeft geen hekel aan ijs, maar wel aan het schaatsen. Hij is beslist geen
koukleum en ook geen winterhater, maar hij kan niet schaatsen. Dit is
een bekentenis die tot nu toe alleen vrienden en familie te horen kregen.
Het is eruit.

IJsbaan Stitswerd geopend!
Ja, het is dan zover! Ook Stitswerd mag dan eindelijk (in navolging op de
andere dorpen in de omgeving) beschikken over een eigen -zij het
bescheiden- ijsbaan. Het bord staat er, de zopie is geregeld en het weer
was gedurende de eerste rondrit ronduit schitterend te noemen. ‘Er lag een
heuse ijsvloer van wel 9 cm dikte’, aldus de metingen van de ijsmeester,
die hier een poging doet een snelle openingstijd neer te zetten. Na de finish
bereikt te hebben kon deze debuterende ijsganger in Stitswerd zich te
goed doen aan een welverdiende mok hete chocolademelk met slagroom!
Debutant: Paul Moonen
Foto: Toshi de Vogel

Het was alweer een tijdje terug dat
ik als klein knulletje met mijn
schaatsjes naar de ijsbaan liep.
Mijn vader links en mijn moeder
rechts van me. Toen was het nog
schattig om te vallen, mijn ouders
renden naar me toe en sloegen een
arm om me heen. Toen kon ik het
me nog veroorloven, de rest van de
schaatsers riep “aaah, zielig.” Dan
gingen we naar binnen, waar ik een
lekker glaasje limonade zonder prik
kreeg.
Vandaag de dag kan dat niet meer.
Wanneer je nu onderuit klettert gaat
het hard, zelfs al ga je dat zelf niet.
Nu is het geen gezicht meer om
achter een krukje te schaatsen. Als
je valt en daarna durft te jammeren,
kijkt de buitenwereld je met grote
ogen aan: “wat een aansteller zeg!”
Er wordt ook meer van je verwacht.
De mensen om je heen hebben
beter leren schaatsen, maar jij blijft
achter. En wanneer je beste vriend
je dan voor de twaalfde keer in een
half uur tijd inhaalt, besluit je dat het
genoeg is geweest.
Natuurlijk is het weer mooi en helder. IJs is prachtig en het heeft ook
wel iets gezelligs. De muziek accepteer je, want Jannes schijnt bij
de ijsbaan te horen. Waar geschaatst wordt, klinkt het Nederlandse levenslied uit de speakers.
In het begin is er een saamhorigheidsgevoel, wanneer iedereen samen de schaatsen onderbindt.
Maar wanneer je na een kwartier

ook je schaatsen aan je voeten hebt
is het ieder voor zich. Alle krukken
zijn door andere kinderen weggehaald en benauwd kijk je naar de
open vlakte voor je.
En als je valt is dat af en toe een
klein drama. Je voelt een kleine
onevenwichtigheid in je enkel, je
voelt aankomen dat dit niet goed
kan gaan. Eén been schiet in een
reflex naar voren terwijl de ander
blijft hangen. Een halve spagaat
volgt en je belandt hard op je achterkant. Die pijn die er dan van
onder naar boven door je lijf knalt,
kan ik me levendig voor de geest
halen. Hoe langer je lichaam, hoe
meer pijn. Je zou dus kunnen zeggen dat het bij mij nog meevalt.
O, ik gun de andere mensen van
harte hun ijspret. Ik wens ze het
allerbeste toe, dat ze beter mogen
worden in hun hobby. Maar iedereen mag mijn schaatsen lenen,
geen probleem. Schaatsen, ze hebben mij niets dan ellende en pijn
bezorgd. Als ik nu nog met een
krukje mocht…
Wally
______________________________________________

Oud papier
Zaterdag 28 februari

___________________________________________

Drukkerij
Sikkema
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IJspret op de Thomas Wierema baan
Eindelijk was het weer zover: na bijna 13 jaar een onafgebroken ijsperiode op de ijsbaan in Kantens. Na een paar nachten vorst, ging op dinsdag
30 december jl. de ijsbaan open Mooier kon het niet, want het was ook nog eens kerstvakantie Er werd door jong en oud volop geschaatst en door
het ijsbaanbestuur werden veel activiteiten georganiseerd, zoals een afvalrace, ijshockey en priksleewedstrijden.
Ook is op de ijsbaan alhier het
strijkijzergooien geïntroduceerd.
Hiervan is de bedoeling dat men
het strijkijzer over een lengte van
ongeveer 20 meter over het ijs
laat glijden en het dan in een cirkel aan het einde van de baan

terecht komt. Ook mag je het strijkijzer van de tegenstander weer uit
de cirkel gooien. Bij al deze wedstrijden werd gestreden om de
hoogste eer en iedereen had er
veel plezier aan. Het bestuur van
de ijsbaan kan terugzien op een

eerste geslaagde vorstperiode.
Misschien kunnen we deze winter nog eens schaatsen op de
ijsbaan, of na een paar nachten
strenge vorst op het Boterdiep.
Wel kan het ijsbaanbestuur nieuwe mensen gebruiken voor een

bestuursfunctie. Deze mensen
zijn van harte welkom om de club
draaiende te houden.
Gerad Werkman

UITSLAGEN WEDSTRIJDEN GEHOUDEN OP DE IJSBAAN:
Woensdagavond 7 januari: Afvalrace (deelname 15 personen):
1e Jan Jensema, 2e Arjan de Jong, 3e Geert Reining.
Vrijdagavond 9 januari: Strijkijzergooien:
1e Jacob Wever, 2e Gerad Werkman, 3e Esther Hovenkamp.
Zaterdagmiddag 10 januari: IJshockeywedstrijden ( 10 personen):
winnende team: Bradley Venema, Mart Hovenkamp en Emmo Edskes.
Zaterdagavond 10 januari: Priksleewedstrijden:
Uitslag jeugd:
1e Niels de Jong, 2e Boukje Miske, 3e Danielle Blaauwwiekel.
Uitslag volwassenen:
1e Jacob wever, 2e Jan Brontsema, 3e Gerad Werkman.

Piosenka zingt in de
Antoniuskerk
Zaterdagavond 7 februari 2009 om 20.00 uur zingt het vrouwenkoor
“Piosenka” uit Alphen aan den Rijn in de Antoniuskerk in Kantens.

Kersttijd met de Vlinthippers
In december heeft het koor een fijne kerstmaand gehad. Op onze repetities
oefenden we voor drie concerten: voor ons kerstconcert op vrijdag 17
december, voor zaterdag, zingen tijdens de kerstwandeling en voor de
24e, zingen bij de nachtdienst. Het kerstconcert, waarbij jong en oud mee
mocht zingen, werd erg gewaardeerd. Vooral de kinderen hebben het erg
leuk gevonden, maar ook de ouderen genoten ervan. Zingen tijdens de
kerstwandeling vond iedereen erg leuk. “Ik vind het hier de sfeer hebben
van vroeger”, zei iemand uit het publiek. Drie maal zongen we, tot we er
schor van waren. En dan de Kerstnachtdienst, waarbij wij als koor het lied,
waarvan Martin Sprenger de solopartij zong, begeleidden. Het was een
schitterende belevenis! Het was voor ons koor een fijne tijd!

Helaas kon het vorige concert wegens ziekte van de accordeonist niet
doorgaan (met excuus voor wie voor niets naar de kerk was gekomen),
maar we proberen het opnieuw.
Piosenka bestaat uit 15 vrouwen die, in prachtige klederdracht, liederen
zingen uit vele landen. Rudy Ephraim van de Pastorieweg is zo’n vijf jaar
de vaste (accordeon)begeleider van dit koor geweest en bij zijn afscheid
in januari heeft het koor aangeboden om op het Hogeland te komen zingen!
Rudy zal nog één keer het koor begeleiden, maar ook samen met Helga
(SpeelDuo Ephraim) en de dirigent/klarinettist Michel van der Mark voor
een internationaal intermezzo zorgen.
De website van het koor is:
www.piosenka.nl
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Meer mensen aan de moestuin!
Wie zou er achter deze uitspraak schuilgaan? Of achter het antwoord op de vraag: ”waar zou je een dag willen doorbrengen?” “In de kerktoren,
zodat ik het geluid van Kantens kan horen, het uitzicht kan zien en de wind kan voelen”.
Ik ben in gesprek met Rita (grafisch
vormgever) & Han (vergunningsverlener bij de afdeling VTHM van
de gemeente Eemsmond). Inwoners van Kantens die oorspronkelijk uit de omgeving van Utrecht
komen. Weet je wel, dat gedeelte
van Nederland waar het zo dichtbevolkt is. Waar lange files staan en
waar je weinig ruimte hebt voor een
moestuin. En zeker niet op je balkon.
Het is alweer zeven jaar geleden
dat Han en Rita de sprong waagden. Ze groeiden respectievelijk op
in Twente en de Noordoostpolder.
Na een lange periode in de stad
Utrecht te hebben gewoond, verlangden ze weer naar het buitenleven. Een groot huis met een tuin,
waarin hun kinderen kunnen opgroeien. Een tuin waarin ze hun
eigen groenten kunnen verbouwen.
Een plaats waar ze hun gezamenlijke hobby, tuinieren, kunnen uitoefenen.

De provincie Groningen bezochten
ze al een aantal jaren. Meestal in
het najaar met Noordpolderzijl als
één van de favorieten. Ze houden
van de verlatenheid, de vergezichten, de oude wierden, maren en de
Groninger luchten. Prachtig vinden
ze het om zo ver te kunnen kijken en
zwanen of ganzen te zien overvliegen. Lekker naar het strandje bij de
Eemshaven of rondrijden over de
oude dijk. Ook hun dochter Aleida
van zeven heeft dat gevoel al: “Papa,
kijk eens naar die lucht!”.
Rita is zwanger van dochter Aleida
als ze met zoon Lucas naar een huis
aan de Middelstummerweg in Kantens verhuizen. Een huis waar nog
veel aan moet gebeuren. Han heeft
gelukkig het eerste jaar vrij om het
één en ander aan te pakken. Ook de
tuin wordt aangepast. Een kas, fruitbomen, een moestuin, kippen die
lekker rond scharrelen, het geeft
hun een gelukzalig gevoel.

De mooiste plekjes van Kantens
vinden Rita en Han de oude boomgaard in het dorp en de Antoniuskerk met de oude kastanjebomen
ervoor. Een locatie die nog wel wat
restyling kan gebruiken is het Kanster Bos. De vijver uitbaggeren, meer
plekken om te picknicken en slingerende paden van houtsnippers
tussen de bomen door, daar zijn
Han en Rita het over eens. En een
grote wens, maar dat geldt denk ik
voor meer mensen, is een voetpad
bij Huize Boterdiep. Dit is voor kinderen namelijk een levensgevaarlijke plek omdat ze op de rijbaan
moeten lopen.
Ondanks dat ze heerlijk wonen in
Kantens, hebben ze direct een antwoord op mijn vraag wat ze zouden
doen met een jaar betaald verlof en
wanneer de mogelijkheden onbegrensd waren. “Reizen!” is het eenstemmige antwoord. Lekker op de
bonnefooi naar Afrika. Eerst in
Marokko beginnen. Of naar Brazilië
en Argentinië. Het liefst overal
heen……
Voordat de kinderen kwamen, hebben ze veel gereisd. In Sri Lanka
aan de “verkeerde” kant van de
weg fietsen, in Ghana erachter komen waarom palmpasen eigenlijk
palmpasen heet: in deze, en ook
andere landen in de wereld, hebben
palmtakken een grote rol tijdens de
ceremonies.
“Alle overbodige luxe overboord.
Dat alles op losse schroeven wordt
gezet, alles nieuw is: de mensen,
de geuren.”
Het is eind 2008 als ik het interview
afneem. Een jaar waarin veel is
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gebeurd. Ik vraag Rita welk moment haar het meest bijgebleven
is. Volgens haar is de keuze van het
Amerikaanse volk om Obama president te maken een positief “ding”:
“Een donkere man met een totaal
andere kijk op de wereld”.
Zo komen we ook op het gesprek
dat we het in Nederland eigenlijk
niet slecht hebben. Ook al zitten we
nu in een kredietcrisis. Simpele
zaken als schoon drinkwater uit de
kraan, goede gezondheidszorg,
onderwijs voor elk kind en voedsel
voor iedereen, zijn voor ons vanzelfsprekende zaken. Het geluk van
deze basis van waaruit we verder
mogen en kunnen bouwen aan een
prettig leven. Met deze positieve
gedachte sluiten we het interview
af.
Anna Holtman

Bedankt
Jullie betrokkenheid, liefde
en aandacht tijdens de ziekte
van Cor en zijn afscheid op
29 november, hebben ons
veel kracht en steun gegeven. Vooral het warme medeleven uit het dorp heeft ons
doen beseffen dat Cor erg
geliefd was.
Ineke
Lizanne & Hessel
Laurens & Susanne

Uitvoering Advendo uitverkocht;
2e voorstelling op 14 februari
Aanstaande zaterdag 31 januari vindt de jaarlijkse uitvoering van
toneelvereniging Advendo plaats in t Schienvat in Kantens, aanvang
19.30 uur. Deze voorstelling is helemaal uitverkocht. Voor de voorstelling van zaterdag 14 februari zijn nog enkele kaarten beschikbaar.
derne technieken om het
avondje van Advendo zo
spectaculair mogelijk te
maken. Na afloop verzorgt dj. Eling uit Middelstum de muziek.
Kaarten voor de voorstelling van 14 februari kunnen gereserveerd worden bij
José de Jong (tel. 0595
- 552395) of via de
website:
www.advendokantens.nl
waar ook meer informatie
over het stuk te lezen is. Wees er
snel bij, want op is op.

De 11 spelers van Advendo spelen
het stuk “Koken kan iedereen”,
geschreven door Frouwke Doornbos en muzikaal bewerkt door Willem Knot. Het muzikale blijspel
speelt zich af in de keuken van
Herberg “De Bourgondische Fazant”, waar een tv-ploeg arriveert
om opnames te maken voor het
kookprogramma “Koken kan iedereen”. De uiterst vreemde kandidaten moeten diverse opdrachten
vervullen om een gigantisch geldbedrag in de wacht te slepen. Dat dit
niet altijd even eerlijk gebeurt moge
duidelijk zijn. Uiteraard hangt er in
de keuken liefde in de lucht en
zullen er diverse onverwachte verwikkelingen zijn. In het stuk zullen
er weer liedjes door de spelers
gezongen worden en zal gebruik
gemaakt worden van diverse mo-

De kaarten voor de 2e voorstelling
moeten op vrijdag 6 februari tussen
15.00 en 19.00 uur opgehaald worden bij Willem Knot, Bredewegstraat 6 in Kantens.
____________________________________________

Tweedehands
Boekenbeurs
Op vrijdag 6 en zaterdag 7
februari is er in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aan
de Pastorieweg 21 in Kantens een gezellige boekenbeurs.
Opbrengst is voor het bouwfonds van de Kerk. Zie voor
tijden onze agenda. Kom ook
gezellig even “rondsnuffelen”!

Kerst in Kantens
Wat was het een prachtige avond, 20 december. Een heldere hemel met
later veel sterren, pittige kou en veel, heel veel lichtjes overal in
het dorp. Echt een bijzondere kerstsfeer.
Je kon een wandelroute, inclusief
prijsvraag, ophalen in het Schienvat waar de Vlinthippers mooie
kerstliedjes zongen. Daar begon
ook meteen de prijsvraag die je kon
oplossen door de wandelroute te
lopen en zo kwam je bij iedere plek
waar iets gedaan werd met de Kerst.
Er werd in schuurtjes allerlei dingen te koop aangeboden die met
Kerst te maken hadden, je kon
warme chocolademelk of erwtensoep krijgen, er werd muziek in een
huiskamer gespeeld, weer ergens
anders kon je naar een verhaal

luisteren... kortom in het hele dorp
was iets te doen. En overal, echt
overal de prachtigste verlichting.
Sommige mensen zijn de verlichte
molen opgeklommen en keken naar
een ouderwets beeld van een dorpje in wintertijd. Er liepen heel veel
mensen rond en het was zeer gezellig.
Tot slot in de kerk nog een samenzang van kerstliedjes, die heel goed
bezocht werd. Een zeer geslaagd
initiatief en volgend jaar maar weer?
Anneke van de Graaf

Bernleftheater
Theatergroep De Catalanen uit Groningen viert haar 10-jarig bestaan
met de première van een nieuw stuk: Dokument.
Het toneelstuk is geschreven door
Ton Meijer, artistiek leider, acteur
en auteur van De Catalanen. Hij
schreef in 2006 twee stukken voor
het eerste lustrum van het Bernleftheater. In Dokument speelt Ton
Meijer samen met Germt Gringhuis. Hij heeft ervaring als acteur in
toneelgroep Helwerd, theatergroep
Waark en de Groningstalige soapserie Boven Wotter.
Dokument vertelt het verhaal van
een stevige strijd tussen vader en
zoon. Ze schuwen het niet elkaar in
harde bewoordingen de waarheid
te vertellen.
Het thema is herkenbaar maar de
vorm die eraan wordt gegeven, zal
de toeschouwer zeer verrassen.
Entree: 10,00

Accordeon Melancolique
komt zondag 8 maart
Pure, landelijke schoonheid uit alle
windstreken klinkt door in heerlijke
wereldmuziek. Twee ‘kleinkunstkunstenaars’, Jean-Pierre Guiran
en Chérie de Boer treden op als
accordeonisten van een heel bijzonder niveau. Zij brengen eigen
composities en muziek uit alle windstreken. Hun zeer innemende wereldmuziek is geïnspireerd op de
kruidige, zonovergoten klanken uit
de Mediterrane gebieden en uit de
Caraïben. Het is de eigenheid van
dit duo dat het publiek zo aanspreekt. Entreeprijs: 8,50
Bernleftheater Usquerderweg 23
Helwerd/Rottum
tel. 0595 425221
www.bernleftheater.nl
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Expositie Rottumer kerk
Van 16 december 2008 tot en met 6 februari 2009 exposeert Greet
Westerbrink-Feijen uit Roden schilderijen in de kerk van Rottum. Het
thema van deze expositie is: het Groninger Landschap en de Wadden.
De landschappen worden weergegeven in felle expressieve kleuren en
krijgen daardoor een heel speciaal effect.
Greet Westerbrink is geboren en opgegroeid in Coevorden (1937) en
volgde aldaar de Rijkskweekschool. Na geruime tijd in het basisonderwijs werkzaam te zijn geweest, houdt zij zich nu bezig met schilderen.
Sinds 1990 is zij lid van de dinsdagmiddaggroep van de teken- en
schildergroep Roden, waar zij o.a. les kreeg van Wim Heesen. Voor haar
schilderijen maakt zij onder meer gebruik van olieverf en pastelkrijt.
Zij exposeerde reeds eerder in 2004 en 2007 in het gemeentehuis van
Roden en in 2008 in De Brinkhof in Norg.
De tentoonstelling is dagelijks te bezichtigen, de toegang is gratis.
Meer informatie: www.tekenenschildergroeproden.nl en
www.kunstenaarsnoordenveld.nl
_________________________________________________________________________________

Van de Damclub “Het leert vanzulf”
Ook dit jaar wordt er elke donderdagavond weer gedamd in t Schienvat
Aanvang: 19.30 uur. U bent van harte welkom. We spelen een onderlinge
competitie en komen daarnaast uit in de bondscompetitie van de Nieuwe
Noorder Dam Bond. Onderstaand ziet u de uitslag per 31 december.
Stand
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Club
Gespeeld Winst Rem.
Uitwierde
4
3
1
Middelstum
4
3
Uithuizen
5
3
Bedum
4
2
1
Garrelsweer
4
2
1
Munnekezijl
4
2
1
Kantens
5
2
Thesinge
5
1
Noorddijk
5
totaal
40
18
4

Verlies
1
2
1
1
1
3
4
5
18

Punten
7
6
6
5
5
5
4
2
0
40

De onderlinge Competitie ziet er als volgt uit
8 Patrick Helmus
1 Rene Wijpkema
16 uit 8
9 Freek Ruitenga
2 Jan Zwerver
16 uit 10
3 Peter Hoogwerf
12 uit 9 10 Wim Helmus
4 Klaas Oomkens
11 uit 7 11 Reinder Wijpkema
5 Jacob Wierenga
11 uit 8 12 Jacob van Dijk
6 Kor Broekuizen
8 uit 10 13 Johan - Rene de Winter
7 Rein Schoonderwoerd 6 uit 9
12

5 uit 3
5 uit 4
4 uit 5
4 uit 7
4 uit 8
0 uit 9

Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
0900 - 9229 (0,10 euro p.min)
_____________________________________
TANDARTSEN:
31 januari - 1 februari
M.J. den Engelse-Boelkes
Ezinge 0594 - 62 21 21
7 - 8 februari
J.F. Perdok
Baflo 0595 - 42 27 23
14 - 15 februari
Tandartspraktijk BruiningGelderblom
Winsum 0595 - 44 17 40
16 - 17 februari
C.H. de Lange
Leens 0595 - 57 14 27
18 - 19 februari
Tandartspraktijk Fledderus &
Commies
Winsum 0595 - 44 15 45
21 - 22 februari
Tandartspraktijk Fledderus &
Commies
Winsum 0595 - 44 15 45
Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefonisch te consulteren.
________________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: 050 - 301 42 60
___________________________________
PSYCHOTHERAPIE EN
SUPERVISIE:
Mw. Drs. J.R. Boelema. Praktijk:
Groensingel 38 Middelstum.
Voor het maken van afspraken van
ma. t/m vr. tussen 8.00-8.15 uur.
Tel. 06 - 51255926
__________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
Tel. 050 - 31 40 211
____________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
Tel. 0595 - 551084
____________________________________
VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK
EVA
Voor vragen en het maken van
afspraken: 0595 - 557131
Voor dringende vragen of voor de
bevalling: 06 - 13731172

Kerkdiensten
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS
Zondag 1 februari -K
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
(koffie na de dienst in Salem)
Zondag 8 februari -K
10.00 uur - ds. E.J. Struif, Oosterwolde.
Zondag 15 februari - K
10.00 uur - drs. S.J. Prins.
Zondag 22 februari - K
10.00 uur - de heer H.J. Dijkstra,
Gasselternijveenschemond.
(k=kindernevendienst)
__________________________________________
CHR. GEREFORMEERDE KERK
KANTENS
Zondag 1 februari
09.30 uur - ds P.C. de Lange
14.30 uur - ds P.C. de Lange
Zondag 8 februari
09.30 uur - ds J Huisman
14.30 uur - ds P.C. de Lange
Zondag 15 februari
09.30 uur - ds P.C. de Lange
14.30 uur - ds P.C. de Lange
Jeugdzondag.
Zondag 22 februari
09.30 uur - ds P.C. de Lange
14.30 uur - ds P.C. de Lange
Emmaùsdienst
Zondag 1 maart
09.30 uur - ds P.C. de Lange
14.30 uur - ds P.C. de Lange
_________________________________________________
GEREFORMEERDE KERK
(VRIJGEMAAKT) KANTENS
Zondag 1 februari
09.30 uur - ds S. Schaaij uit Eelde
14.30 uur - ds S. Schaaij uit Eelde
Zondag 8 februari
11.00 uur - ds T. Groenveld uit
Roodeschool
14.30 uur - ds S.M. Alserda uit
Hoogkerk
Zondag 15 februari
11.00 uur - ds J.M.A. Groeneveld uit
Bedum
14.30 uur - ds J.T. Oldenhuis uit
Groningen
Zondag 22 februari
11.00 uur - ds L.S.K.Hoogendoorn
uit Uithuizermeeden
14.30 uur leesdienst
_____________________________________________
KERK ROTTUM
Zondag 8 februari
19.00 uur - Ev. Klaas Hof
Zondag 22 februari
19.00 uur - ds J. den Admirant
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Agenda
Kantens
Maandag 2 februari
t Schienvat
09.30 t/m 10.30 uur
Body Shape (bewegen op muziek)
19.30 t/m 21.30 uur
Cursus grunnings met als gast Henk
Scholte (van Törf en RTV Noord)
toegang gratis!
Dinsdag 3 februari
t Schienvat
09.45 t/m 11.15 uur
Volksdansen
(bewegen voor ouderen)
18.30 t/m 19.30 uur
Tai-Bo (karate/bewegen op muziek)
19.30 t/m 20.30 uur
Damesgym (Climax)
20.45 t/m 21.45 uur
Volleybal (Climax )
20.00 t/m 22.00 uur
Schildercursus

Woensdag 4 februari
t Schienvat
13.00 t/m 15.00 uur
Jeugdgym (Climax)

Maandag 9 februari
t Schienvat
09.30 t/m 10.30 uur
Body Shape (bewegen op muziek)
19.30 t/m 21.30 uur
Cursus grunnings.

Woensdag 18 februari
t Schienvat
11.00 t/m 13.00 uur
Proeverij oosterlengte (N.B.v.P)
19.30 t/m 21.30 uur
Handwerken

Vrijdag 27 februari
t Schienvat
18.00 t/m 19.00 uur
K.R.C. jeugdvoetbal
19.30 t/m 22.30 uur
Biljartclub (de kleine tafel)

Dinsdag 10 februari
t Schienvat
09.45 t/m 11.15 uur
Volksdansen
(bewegen voor ouderen)
18.30 t/m 19.30 uur
Tai-Bo
(karate/bewegen op muziek)
19.30 t/m 20.30 uur
Damesgym (Climax)
20.45 t/m 21.45 uur
Volleybal (Climax )
20.00 t/m 22.00 uur
Schildercursus

Donderdag 19 februari
t Schienvat
19.30 t/m 22.30 uur
Damclub (t leert van zulf)

Zaterdag 28 februari
t Schienvat
17.00 t/m 20.00 uur
Menu: Shoarma schotel (met gebakken aard+ rauwkost) 4,75
18.00 t/m 20.00 uur
Kaanster Vlinthippers (koor)
_______________________________________________

Woensdag 11 februari
t Schienvat
13.00 t/m 15.00 uur
Jeugdgym (Climax)
Vrijdag 13 februari
t Schienvat
18.00 t/m 19.00 uur
K.R.C. jeugdvoetbal
19.30 t/m 22.30 uur
Biljartclub (de kleine tafel)
19.30 uur
Generale repetitie ADVENDO

Donderdag 5 februari
t Schienvat
19.30 t/m 22.30 uur
Damclub (t leert van zulf)

Zaterdag 14 februari
t Schienvat
17.00 t/m 20.00 uur
Afhaal + stamtafel geopend
Menu: Stamppot Hutspot (worst/
speklap) 4,75
19.30 uur
Uitvoering Advendo met het stuk
"Koken kan iedereen".

Vrijdag 6 februari
t Schienvat
18.00 t/m 19.00 uur
K.R.C. jeugdvoetbal
19.30 t/m 22.30 uur
Biljartclub (de kleine tafel)

Maandag 16 februari
t Schienvat
09.30 t/m 10.30 uur
Body Shape (bewegen op muziek)
19.30 t/m 21.30 uur
Cursus grunnings

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Pastorieweg 21
18.30 t/m 21.00 uur
Tweedehands boekenbeurs

Dinsdag 17 februari
t Schienvat
09.45 t/m 11.15 uur
Volksdansen
(bewegen voor ouderen)
18.30 t/m 19.30 uur
Tai-Bo
(karate/bewegen op muziek)
19.30 t/m 20.30 uur
Damesgym (Climax)
20.45 t/m 21.45 uur
Volleybal (Climax )
20.00 t/m 22.00 uur
Schildercursus

Zaterdag 7 februari
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Pastorieweg 21
10.00 t/m 12.30 uur
Tweedehands boekenbeurs
t Schienvat
17.00 t/m 20.00 uur
Afhaal + stamtafel geopend
Menu: nasischotel + saté 4,75
18.00 t/m 20.00 uur
Kaanster Vlinthippers (koor)
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Vrijdag 20 februari
t Schienvat
18.00 t/m 19.00 uur
K.R.C. jeugdvoetbal
19.30 t/m 22.30 uur
Biljartclub (de kleine tafel)
Zaterdag 21 februari
t Schienvat
17.00 t/m 20.00 uur
Afhaal + stamtafel geopend
Menu: Bruinebonensoep 2,50
18.00 t/m 20.00 uur
Kaanster Vlinthippers (koor)
Zaterdag 21 februari
Schienvat
17.00 t/m 20.00 uur
Menu: Bruinebonensoep 2,50
18.00 t/m 20.00 uur
Kaanster Vlinthippers (koor)
Maandag 23 februari
Schienvat
09.30 t/m 10.30 uur
Body Shape (bewegen op muziek)
19.30 t/m 21.30 uur
Cursus grunnings
Dinsdag 24 februari
t Schienvat
09.45 t/m 11.15 uur
Volksdansen
(bewegen voor ouderen)
18.30 t/m 19.30 uur
Tai-Bo
(karate/bewegen op muziek)
19.30 t/m 20.30 uur
Damesgym (Climax)
20.45 t/m 21.45 uur
Volleybal (Climax )
20.00 t/m 22.00 uur
Schildercursus
Woensdag 25 februari
t Schienvat
13.00 t/m 15.00 uur
Jeugdgym (Climax)
19.30 t/m 22.30 uur
Bridgeclub
Donderdag 26 februari
t Schienvat
19.30 t/m 22.30 uur
Damclub (t leert van zulf)

Rottum
Tot 6 februari
Kerk Rottum
Dagelijks open
Expositie van Greet Westerbrink
Vrijdag 30 januari
Bernleftheater
20.30 uur
Theatergroep De Catalanen uit Groningen viert haar 10-jarig bestaan
met de première van een nieuw
stuk: Dokument
Zondag 1 februari
Bernleftheater
15.00 uur
Theatergroep De Catalanen speelt
Dokument
Zondag 8 februari
Bernleftheater
15.00 uur
Accordeon Melancolque
Vrijdag 13 februari
Dorpshuis
20.00 uur
Jaarvergadering VDR met een lezing over Jacob Tilbusscher door A.
Aalders (alleen voor leden VDR)
Bernleftheater
20.30 uur
Theatergroep De Catalanen speelt
Dokument
Zondag 15 februari
Bernleftheater
15.00 uur
Theatergroep De Catalanen speelt
Dokument
Zaterdag 28 februari
Dorpshuis
20.00 uur
Uitvoering toneelvereniging de
Kloosterspeulers
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Redactie:
Walter van Dijk
Anje van der Hoek-Linstra
Anna Holtman
Eric de Klerk
Alette de Vries-Rennen
Gerad Werkman
Eindredactie:
Wimjan Rietdijk
_________________________________________
Uiterlijke inleverdatum kopij
13 februari 2009
Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens

Lezersfoto!
Op deze plek in de krant willen we de inwoners van de drie dorpen
oproepen een foto in te sturen met een klein verhaaltje. De foto moet wel
te maken hebben met één van de dorpen. Deze keer is het een foto van
de molen in Kantens die ik laatst voor het eerst bezocht. Ik kan het iedereen
aanraden om met helder weer op zaterdagmiddag eens langs te gaan, al
was het alleen al voor het geweldige uitzicht.
Wimjan Rietdijk
__________________________________________________________________________________________________

Februari zon
Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open
Het straatgebeuren zeilt uit witte verten aan
Arbeiders bouwen met aluinen handen aan
een raamloos huis van trappen en piano’s.
De populieren werpen met een schoolse neiging
elkaar een bal vol vogelstemmen toe
En heel hoog schildert een onzichtbaar vliegtuig
helblauwe bloemen op helblauwe zijde.
De zon speelt aan mijn voeten als een ernstig kind

Van de
redactie
Als redactie zijn we heel trots op de
nieuwe lay-out van t Lougnijs. Zoals u al heeft kunnen lezen, hebben
we er het afgelopen jaar veel tijd en
energie in gestoken. Met het verschijnen van het eerste nieuwe
nummer hebben we als redactie
ook eens naar de taakverdeling
binnen ons team gekeken. Eén van
de veranderingen is die van eindredacteur. Vanaf heden heb ik de eer
de eindredacteur van t Lougnijs te
zijn. Voor vragen en dergelijke kunt
u zich voortaan tot mij richten. Ook
alle kopij komt op mijn (mail)adres
binnen. Vanaf deze plek wil ik daarom dan ook Gerad Werkman, die
deze taak afgelopen jaren op zich
heeft genomen heel hartelijk bedanken. Gelukkig blijft Gerad gewoon als redactielid aanwezig.
Verder hebben we besloten om de
uiterste inleverdatum iets te vervroegen, waardoor we wat meer
tijd hebben om alles op een zo goed
mogelijke manier naar de drukker
te sturen. De uiterste inleverdatum
staat altijd in de colofon zodat u
nooit te laat hoeft te zijn.

ik draag het donzen masker van
de eerste lente wind.

Tot slot wil ik vanaf deze plek Anneke van de Graaf bedanken voor
haar jarenlange inzet. Zij heeft onlangs de redactie verlaten.

Rodenko

Wimjan Rietdijk
Eindredacteur
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Per mail
tlougnijs@kantens.nl
De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
________________________________________
Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
T (0595)551924
E tlougnijs@kantens.nl
Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
Rabobank 34.22.17.933
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost
15,- per jaar.
___________________________________________________

Zonder veel
woorden
Zonder al te veel woorden, maar
met gerede twijfel over de juistheid, hier de tussenstand van de
Rottumer klaverjasclub.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jan .............. veel te veel
Mark .................. te veel
Wimjan ................. 9766
Henk .................... 9601
Gert ..................... 9422
Attie ..................... 9157
Rinie .................... 9114
Lambert ................ 9056
Wicher ................. 8795
Lucienne ............... 8195

