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Intocht Sinterklaas en zijn Pieten
Het was al drie uur bij de molen en de Malletband van Concordia speelde er lustig op los, maar nog steeds
geen Sinterklaas. Wat was er aan de hand? Langs het Boterdiep stonden een jongetje en zijn vader uit Texel,
die in de mist de weg waren kwijt geraakt. Sinterklaas vond het goed dat ze tot Kantens meegingen op de
boot en gelukkig had kapitein Gerben een reddingsvest aan boord, zodat er niets kon gebeuren.
De Sint stuurde alvast 2 Pieten
vooruit om te zeggen dat ze wat
later kwamen. Toen de Sint en zijn
Pieten bij de molen aankwamen
was het er een dolle boel, want er
waren al heel veel kinderen. Ze
zongen het hoogste lied om Sinterklaas te verwelkomen. De Malletband zorgde voor de begeleiding.
Daarna stapte Sint op de ponykar,
maar hij was toch een beetje teleurgesteld omdat Americo niet mee
kon komen. Voorafgegaan door de
Politie en de Malletband trok de Sint
door het dorp naar t Schienvat. Daar
gebeurde iets nieuws. De oudere
kinderen gingen met een paar Zwar-

te Pieten mee naar het Jeugdhonk.
De kleintjes t/m 9 jaar gingen naar
binnen. Nadat Sinterklaas zich een
beetje had opgefrist na de verre
tocht, kwam hij de zaal binnen.
Lisanne heette hem nogmaals
welkom en toen begon het feest.
Eerst wat limonade en voor de
ouders een speculaasje (de koffie
ging helaas niet door, er waren
zoveel ouders, dat het voor Sinterklaas te duur werd). De kinderen
maakten met de Pieten dansjes,
zongen wat liedje, hadden veel pret
en tot slot was er een echte polonaise. Nadat Sinterklaas de prijsjes
had uitgereikt voor de diverse sur-

prises, was het feest afgelopen.
Iedereen kreeg van de Sint een
handje en daarna deelden de Pieten
de cadeautjes, de mandarijnen en
de letters uit. Toen vertrok de Sint
naar het Jeugdhonk. Daar draaide
de disco op volle toeren en kregen
de kinderen discoarmbandjes, limonade en chips. Er mochten nog
een paar kinderen met Sinterklaas
op de foto en daarna was het feest
afgelopen. Ook hier kregen de kinderen nog een mandarijntje en een
letter. Volgens mij was het een
geslaagd feest.
E.C.

De uitgave van dit blad wordt
mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Noord-Groningen
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Uitvaartverzorging
Boersema

Dieverdoatsie groot succes
Woensdagmiddag 4 november jl. was er van 13.00 tot 18.00 uur
Dieverdoatsie in t Schienvat te Kantens. Het was een gezellige drukte
met voor iedereen wat wils. De kinderen konden in een apart ingericht
knutselzaaltje doosjes plakken onder leiding van Diana de Koning van
Brokantens. Er werden ook prachtige schilderijen gemaakt. De kinderen
konden gebruik maken van echte schildersezels, verf en de kennis van
een echte kunstenares uit Kantens: Gerda Onnes.
Vanuit weer een ander zaaltje klonken 'mooie' muziekklanken: muziekvereniging Concordia uit Middelstum liet de kinderen kennismaken met hun vereniging. Ze
mochten blazen op verschillende
blaasinstrumenten.
De grote zaal van t Schienvat was
helemaal gevuld met kraampjes
waaronder “Top 1 Toys” uit Uithuizen met leuke speelgoedaanbiedingen. Verkoop van 2e hands kleding voor volwassenen en kinderen, 2e hands boekenverkoop, rommelmarktspulletjes, enz. enz. Verder stonden er diverse verenigingen om hun kas te spekken. Een

paar jongeren uit Kantens stonden
er met zelf gemaakte herfstbakjes.
De opbrengst van deze bakjes gebruiken ze voor hun project Oekraïne. In de zomer van 2010 gaan ze
naar Oekraïne voor het renoveren
van een huis voor weeskinderen.
Voor meer info:
www.projectoekraine.nl
Het is de bedoeling dat er 2x per
jaar een Dieverdoatsie markt wordt
gehouden. De volgende markt is
dan ook op 3 maart 2010.
Iedereen mag er komen staan om
zijn/haar waar aan de man/vrouw
te brengen. Verenigingen zijn natuurlijk ook van harte welkom.

________________________________________
Wat jammer…
Voor de tweede keer is de brievenbus van de o.b.s. Klinkenborg ontploft
door het gooien van vuurwerk. Dat betekent ook dat we voor de tweede
keer ons schoolbudget moeten aanspreken. Veel liever zouden we dat
geld gebruiken voor leuke materialen voor de kinderen die bij ons op
school zitten. Natuurlijk hebben we rondgevraagd en informatie gekregen van verschillende mensen die wel wat hebben gezien… We zouden
het echter 'stoer' vinden als je /jullie jezelf kwam(en) melden. Want je/
jullie bent/zijn ook 'stoer' dat je/jullie nu al vuurwerk hebt/hebben en
daar dit soort dingen mee doet(n). Dus kom je melden bij de directrice
of bij één van de groepsleerkrachten, dan kunnen we misschien een
oplossing vinden. We rekenen op je/jullie!
Team o.b.s. Klinkenborg.
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1. We chatten ff met:
Sander Bultena. Ik ben 12 jaar, woon in Kantens, ik zit op de
o.b.s. Klinkenborg in Kantens en mijn hobby's zijn helpen bij de boer,
vissen en voetbal.
2. Wat is je favoriete muziek:
pop.
3. In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen willen zijn:
voetbal.
Waarom?:
ik vind het een hele leuke sport met lekker veel actie.
4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds)
tegenkomen?
Bij de boer.
5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
In het zuiden van Nederland: Limburg!
6. Voor welk gerecht kunnen we je 's nachts wakker maken?
Pizza salami of jägerschnitzel.
7. Op welke site ben jij vaak te vinden?
Op hyves.nl
8. Hoe ziet jouw toekomstdroom er uit?
Als loonwerker.
9. Aan welke activiteiten in het dorp doe je mee?
Aan een speurtocht of zo.
10. Wat zou jij in het dorp waarin je woont willen veranderen?
Dat er controles bij ons voor het huis worden gehouden.
Waarom?
Er wordt hier bijna altijd te hard gereden. En een hondentoilet bij de
molen.
Waarom?
Omdat het bij ons achter het huis heel vies is en op het veldje bij de
molen ook.
11. Tot slot: met wie chatte we de volgende keer?
Siebrand Veenstra.

Koninklijke onderscheiding
Op vrijdag 30 oktober j.l. werd Marten Bos uit Kantens door locoburgemeester Sienot van de gemeente Eemsmond benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
Marten Bos kreeg de onderscheiding wegens zijn grote betekenis voor
het behoud van cultureel erfgoed in de provincie Groningen. Al meer dan
veertig jaar is hij voorman en timmerman in de restauratiebouw en vanaf
1993 werkzaam bij stichting Het Woonhuismonument, waar hij tevens
leerlingen opleidt tot goede vakmensen.
Daarnaast is Marten Bos sinds 1994 vrijwillig koster van de Gereformeerde kerk en sinds dit jaar van de PKN kerk in Kantens.
De onderscheiding, die hij tijdens zijn afscheidsreceptie opgespeld
kreeg, kwam voor Marten en zijn familie volkomen onverwacht.

Kerstwandeling in Kantens
Na het grote succes van vorig jaar is er ook dit jaar weer een kerstwandeling. De wandeling is op zaterdag 19 december van 17.00 - 20.00 uur.
Er zijn nu 18 aanmeldingen in het
dorp waar verenigingen of particulieren spulletjes te koop aanbieden,
waar je iets lekkers kunt kopen,
waar je kunt luisteren naar zang,
muziek of kerstverhaal of waar je
creatief bezig kunt zijn. De start zal
weer bij t Schienvat zijn. U kunt
vanaf 17.00 uur starten. Er zullen nu
2 routes uitgedeeld worden, zodat
de belangstellenden wat meer door
het dorp verdeeld zijn.
Verder zal ook ieder adres weer een
letter krijgen waar samen een zin
van gemaakt kan worden.
Na afloop van de wandeling zal er in
de Antoniuskerk om 20.15 uur weer
een Volkskerstzang zijn. Hier kunt u
samen zingen.
Medewerking wordt verleend door
het Warffums mannenkoor o.l.v.
Hero Beukema en organist Stef
Tuinstra.

De toegang is gratis, wel zal er een
collecte gehouden worden.
Na afloop wordt er glühwein geschonken.
We hopen dat u ook, net als vorig
jaar, weer mee wilt helpen om Kantens om te toveren in een sprookjesachtig dorp in kerstsfeer!
Dit kan door bijv. kerstverlichting op
te hangen, de vuurkorf buiten te
zetten of kaarsen aan te steken, etc.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt
u terecht bij de volgende personen:
Cindy Moorlag
moorlag.c6@gmail.com
T 572390
Esther Hovenkamp
a.h.hovenkamp@kpnplanet.nl
T551242
Regina Mosselaar
h.mosselaar@hetnet.nl
T 423274
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Ik maak me klaar voor mijn eerste interview voor t Lougnijs. Ik ga naar
René Zuidema; hij is een van de vaste adverteerders van t Lougnijs.
Iedereen kent hem wel, of ziet hem regelmatig door het dorp rijden met
zijn herkenbare bus met aanhanger. Ik heb thuis een paar vragen
voorbereid, maar toch ga ik enigszins onwennig naar hem toe. Ik check
nog even of mijn haar goed zit, dan ga ik richting Pastorieweg 14. René
Zuidema, Keuken & Badkamermontage. Tegelwerken.
We zitten gerieflijk aan de keukentafel. Door de sfeervol ingerichte
huiskamer en uiteraard door René
en Marthi zelf, voel ik me toch al
snel op mijn gemak. Dan begin ik
met mijn vragen.
Leuke site op internet heb je
(www.renezuidema.nl). Zelf ontworpen?
'Wat nu op internet staat is inderdaad door mijzelf ontworpen. Maar
binnenkort wordt de site helemaal
veranderd. Fred Reiffers gaat nieuwe foto's maken en de lay-out van
de site wordt wat anders'.
Hoe lang ben je al eigen baas?
'Pff, even nadenken hoor'. Het is
maar goed dat Marthi er ook bijzit
tijdens dit gesprek, want zoals de
meeste dames is zij iets beter in
jaartallen dan haar man. 'December 2005, toen is René echt voor
zichzelf begonnen'.
Waarom een eigen bedrijf?
Lachend: 'Dat is een heel verhaal'.
Ik verzeker hem dat dit niet uitmaakt, we hebben ruimte genoeg
om zijn interview te plaatsen.
'Tja, waar moet ik beginnen. Wij
woonden hier net in ons nieuwe
huis. Gelukkig getrouwd, 3 gezonde kinderen, huisje, boompje,
beestje, enz. En dan gaat ineens
het bedrijf, waar ik toen werkte,
failliet. Weg zijn al je zekerheden.
Hoe nu verder, je hebt toch je vaste
lasten e.d. die je moet betalen'.
Iemand van onze kerk 'Waardevol
Leven Gemeente' vertelde mij het
verhaal van de arend. Een vrouwtjesarend test eerst haar toekomstige mannetjesarend, ze vliegen
samen hoog in de lucht en dan laat
zij een voorwerp vallen, maar nog
voor het de grond raakt, grijpt hij
het en brengt het terug. De arend
bouwt een nest voor zijn jongen,
een stevig en zacht nest vol met
zachte veren. Een groot nest, met
veel comfort, eigenlijk ook een
beetje zoals ik het zelf had, nieuw
huis, veel comfort, goed werk,
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veel verdienen, tevreden. Terug
naar de arend, zie je de mannetjesarend hoog boven het nest
zweven en de moederarend is druk
met de jongen. De moederarend
ziet echter dat het zo niet goed
komt en sloopt letterlijk de gehele
inhoud van het nest, dus alle zachte en beschermende comfort. Dit
overkwam mij dus eigenlijk ook,
door je werk te verliezen gaan je zo
genaamde zekerheden weg. Terug in het nest, roepen de jongen
naar hun vader: help, mama wordt
niet goed, terwijl de moeder alles
er uit sloopt, de jongen kunnen
echter wel roepen, maar de vader
blijft hoog in de lucht. Als de rust is
weer gekeerd, ontdekken de jongen dat ze pootjes hebben en voor
het eerst lopen ze zelfstandig door
het nest. Na een tijd ziet de moederarend dat het nog niet goed is
zoals het nu is en sloopt vervolgens het gehele nest, alles gaat
naar beneden en daar zitten de

jongen dan te wiebelen op een tak,
roepend naar hun vader om hulp.
Maar de grote arend blijft hoog in
de lucht zweven en komt niet tot
hulp!
Tot: Het moment dat er een jong
probeert te vliegen en naar beneden valt, daar is hij wel, met zijn
scherpe blik overziet hij de situatie en nog voor het jong te pletter
valt, vliegt hij onder het jong en
draagt het op zijn vleugels weer
naar boven.
'Dit was voor mij niet alleen een
leuk verhaal, maar ik zag dat ik in
alles op Hem kan vertrouwen.
God is mijn Hemelse Vader, die
mij niet laat vallen en dat heeft Hij
ook niet gedaan. Met die gedach-

Intréal mijn planning een paar
weken vooruit. Zo weet ik een paar
weken van tevoren hoe mijn weken er ongeveer uit komen te zien'.
Hoe zie je de toekomst?
René denkt hier even rustig over
na. 'Eigenlijk ben ik daar helemaal
niet mee bezig. Ik heb de behoefte
niet om een enorm pand te hebben
met meerdere bussen voor de deur
en mensen in dienst. Helemaal
niet, laat mij maar lekker mijn
gang gaan'.

ten in mijn achterhoofd moest het
lukken. Zo ben ik voor mij zelf
begonnen en ik heb het volle vertrouwen in mijn Hemelse Vader.
Ook heb ik de Arend als logo genomen en mag ik vaak dit verhaal
vertellen, als mensen er naar vragen. Dus niet een leuk vogeltje,
maar een machtige arend, met
een heel verhaal erachter. En tot
de dag van vandaag nog geen enkele keer spijt gehad'.
Heb je altijd al in dit werk gezeten?
'Voordat ik voor mezelf ben begonnen, heb ik ongeveer 3 jaar bij
Stallad in Aduard gewerkt. Dat was
een bedrijf in interieurbouw. Daar
heb ik veel kantoorgebouwen ingericht en keukens geïnstalleerd.
Tegelwerk was een hobby, maar
ik ben mij er in gaan verdiepen en
zie nu dat er een evenwicht komt
tussen het monteren van keukens
en badkamers.
Ik bied nu ook de volledige verzorging hiervan aan, dus het voorbereidende installatie werk, het plaatsen van de keuken of tegelwerk
van de badkamer en de installatie
van alle onderdelen'.

Hoe gaat de combinatie gezinwerk?
'Prima. Ik kan mijn dagen helemaal indelen zoals ik het zelf wil.
Moet ik plotseling ergens met de
kinderen naar toe, dan kan ik dat
prima regelen'.
Hoe bereid je je voor op de volgende werkdag?
'Ik heb al het nodige materiaal in
mijn bus en aanhanger, dus ik hoef
me eigenlijk niet echt voor te bereiden op mijn volgende werkdag'.
Hoe ziet jouw dag eruit?
'Nadat we gezamenlijk hebben
ontbeten ga ik om ongeveer 8 uur
de deur uit. En tussen 5 en 6 uur ben
ik weer thuis. Soms ga ik 's avonds
nog weer terug om een klus af te
maken'.
Hoe kom je aan je opdrachten?
'Ik doe veel badkamer- en keuken
montagewerk voor Intréal in Uithuizen. Ik krijg op deze manier ook
veel particuliere klussen van verschillende werkzaamheden. Mensen die mij bijvoorbeeld inhuren
voor diverse montagewerkzaamheden. Ik maak in overleg met

Hoe zie jij jezelf?
'Pffff', lachend, 'andere vraag
graag'. Achter mij hoor ik luid gelach van Mark en Renate (Lianne
lag al in bed). Die weten prima hun
vader te omschrijven. Koffie? Hè
ja, lekker.
Dan eerst de kinderen maar even
vragen.
Omschrijven jullie je vader eens
in een paar korte zinnen?
'Hij is een ontzettend grappige en
lieve vader, hij houdt heel erg van
stoeien en is altijd in voor een
goede grap. Houdt heel veel van
kinderen en van dieren, o.a. paarden'.
Marthi, omschrijf jij René eens?
'Een heel goede vader en man.
Staat altijd voor de volle 100%
achter mij. En heeft, sinds ik de
kapsalon ben begonnen, zichzelf
overtroffen in de keuken'. Na enig
aandringen van mijn kant geeft hij
zijn geheim prijs. Hij leest zeer
aandachtig de achterkanten van
de pakjes van Honig, Maggi, Knorr
enz. enz.
Na lang nadenken noemt René
zich 100% een ondernemer met
zijn gezin op de eerste plek.
Wat kun je vertellen over je jeugd?
'Ik ben geboren en getogen in Oldehove. Ik heb 1 broer en 1 zus. Op

mijn 17e kwam ik Marthi tegen. En
we hebben ons gesetteld in Kantens'.
Wat is voor jou het ultieme geluk?
'Tjee, wat zijn dat voor vragen zeg,
voor zo'n nuchtere jongen als ik.
Wat moet ik daar nou op antwoorden. Het is misschien wel cliché,
maar het is toch dat Marthi en de
kinderen allemaal gezond zijn'.
Wat is/zijn je hoogtepunt(en) in je
leven geweest?
Heel resoluut antwoordt hij: 'De
geboortes van mijn kinderen. Dat
vond ik zeer bijzonder en heeft me
erg ontroerd'.
Wat zijn je dieptepunten geweest?
'Dat is het sterven van mijn paard
Beau-Fleur. Dat is nog maar een
aantal weken geleden. Dit heeft
mij en de rest van mijn gezin erg
aangegrepen'.
Waar krijg je stress van?
'Eigenlijk ben ik niet zo snel gestresst. Als Marthi erg ziek is of
één van de kinderen, daar kan ik
me wel druk over maken, maar ik
word niet zo gestresst dat ik niet
meer kan handelen'.
Wat wil je in je leven nog absoluut
doen?
'Op mijn verlanglijstje staat zeker
nog wel een aantal verre reizen
maken. Naar o.a. Israel'.
Ik had de eer om tijdens een paar
lekkere bakkies koffie te praten
met een aardig en makkelijk pratend persoon. Iemand die positief
en nuchter in het leven staat en
met dingen bezig is die er toe doen.
Tot ziens,
Anneke Oosting
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Ik ben Nelie de Vries en woon met
Henk en onze drie zoons Teun,
Thijs en Sebe in mijn geboortehuis
in Rottum. Er is mij gevraagd wat
te vertellen over mijn werk bij
Kinderdagverblijf Jodocus. Het Kinderdagverblijf is gevestigd in Uithuizen. We zijn in augustus verhuisd naar een groter pand en
werken nu met drie groepen. Er
zijn twee groepen voor de 'Ukkies',
de kinderen van 0 tot 4 jaar. En dan
hebben we een groep voor de Buitenschoolse opvang (BSO), dit zijn
de kinderen van 4 tot 12 jaar.
Verder hebben we ook een BSO bij
basisschool de Schelp in Uithuizen. Hier worden op maandag-,
dinsdag- en donderdagmiddag kinderen opgevangen.
Ik ben in 1993 begonnen met de
opleiding Sociaal Pedagogisch
Werk en heb dit 3 jaar later afgerond. Toen kon de grote zoektocht
naar een echte baan beginnen! Via
een oppasadres kwam ik terecht bij
de peuterspeelzaal in Roodeschool,
daar heb ik één jaar de vaste juf
vervangen. Via een bestuurslid kreeg
ik te horen dat er in Uithuizen een
Kinderdagverblijf werd opgezet. En
daar werk ik nu 10 jaar met veel
plezier! Ondertussen heb ik in de
avonduren een 4-jarige HBO-oplei-

ding gevolgd : Pedagogisch en Sociaal Agogisch Onderwijs.
Tien jaar geleden was de crèche
een stuk kleiner. Er waren in het
begin weinig kinderen en langzaamaan is dat veranderd. Het contact
met alle ouders was veel persoonlijker, ze wisten onze verjaardagen
en bleven 's middags vaak wat langer om een kopje koffie te drinken.
Nu is dat natuurlijk heel anders
omdat we veel groter zijn. Ik denk
graag terug aan die beginperiode,
het was gewoon erg gezellig! Nu is
het werk heel anders. Het contact
met de kinderen is natuurlijk niet
veranderd! Maar wij moeten ons
aan veel meer regels houden. Waarvan de helft zeer zeker nodig is hoor!
Het werken met kinderen vind ik
helemaal geweldig, kinderen zijn
zo spontaan en eerlijk. De meeste

kinderen komen als baby van drie
maanden bij ons 'binnen' en blijven
bij ons tot ze naar school gaan. Dan
gaan ze naar de BSO. In al die jaren
is het zo leuk om de kinderen te zien
veranderen en alle ontwikkelingen
van ieder kind mee te maken! Ondanks de vaste dagindeling die we
elke dag hanteren is het werken elke
dag anders. Dat komt bijvoorbeeld
door de samenstelling van de groep,
het werken met verschillende collega's. Ook werk ik graag op de BSO.
Wij halen de kinderen op van school
en brengen ze naar de crèche. Ze
komen van de basisscholen uit Uithuizen, Usquert, Uithuizermeeden,
Oldenzijl, Roodeschool en Zandeweer. We gaan, als iedereen is
opgehaald, gezellig aan tafel zitten.

Terwijl wij fruit schillen komen de
verhalen! Erg gezellig en er wordt
heel wat gelachen! We hebben erg
veel spelletjes, speelgoed, een voetbaltafel, Wii, computer, televisie en
een grote buitenspeelplaats!
Kortom, een veelzijdig beroep waar
ik nog veel meer over kan vertellen!

Een eigen galerie voor Kantens
Zondag 8 november werd door de heer Gramsbergen, voorzitter van de
Culturele raad van de gemeente Eemsmond, dorpsgalerie Salon geopend.
Fotograaf Jelte Oosterhuis uit Usquert zal tot het eind van dit jaar zijn foto's
tentoonstellen. De opening werd door meer dan 70 mensen bezocht en
mag als zeer geslaagd worden beschouwd.
De Salon zal steeds tweemaandelijkse exposities organiseren met
mensen die een creatief vak uitoefenen en afkomstig zijn uit de omgeving
van Kantens.
De expositietijden zijn op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur en
tijdens openingstijden van t Schienvat. De galerie is voor belangstellenden gratis toegankelijk.
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Verenigingen Dorpsbelangen Kantens
BIJEENKOMST NABURIGE VERENIGINGEN VOOR DORPSBELANGEN
De Vereniging Dorpsbelangen Kantens heeft het initiatief genomen om
gemeenschappelijke zaken te bespreken met andere verenigingen voor
dorpsbelangen binnen de gemeente Eemsmond. Elk dorp heeft zo zijn
eigen werkwijze, ideeën over en ervaringen met de diverse gemeenschappelijke zaken die het dorp aan gaan. Het is daarom nuttig om van
elkaar te leren en eventueel gezamenlijke activiteiten uit te voeren.

Laat het ijs nu maar komen
Dat de ijsclub in Kantens klaar is voor de winter kun je wel zeggen. De
paarden hebben plaats gemaakt voor water. Maar voordat de grasmat
van de Thomas Wierema baan onder water kon gaan, moest het bestuur
eerst wel met elkaar in touw om een aantal dingen in orde te maken.
Het clubgebouw heeft een schildersbeurt ondergaan en er is nieuw
glas geplaatst. De sloten rond de
baan zijn schoongemaakt, de verlichting is gecontroleerd en het gras
is ook nog even gemaaid.
Ook zijn de ijsmeesters nog met
een aantal dingen bezig, zo worden
het vertrouwde pomphokje en het
hekwerk weer in oude glorie hersteld. Ook wordt er nog een vlaggenmast geplaatst. Het bestuur
heeft dus niet stil gezeten en is er
helemaal klaar voor.
Nu maar hopen dat er flink wat
vrieskou komt zodat de ijsbaan weer
open kan gaan en misschien de

noorderrondrit weer gereden kan
worden.
Het bestuur bestaat uit:
Geert Reining
Ilko v/d Gronde
Bert Bultena
Kor Moorlag
Peter Kremer
Jacob Kobus
Jacob Wever
Jan Jensema (niet op de foto)

Voor een deel kan de communicatie en omgang met de gemeente en
andere instanties een leerpunt en
krachtenbundeling zijn. Voor een
ander deel hopen we ook gewoon
ervaringen uit te wisselen. De eerste bijeenkomst is geweest en de
verenigingen dorpsbelangen van
Warffum en Usquert waren aanwezig. Van de dorpen werden de lopende zaken besproken. Daarnaast

Opbrengst collecte
De collecte van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten heeft in Stitswerd en omgeving 142,61 opgebracht. Alle gevers hiervoor nogmaals hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten,
H. T. Wibbens-Iwema

kwamen zaken aan de orde betreffende samenwerking met de gemeente, onderhoud bospaden, verkeersveiligheid en subsidies.
Uiteraard vindt u een verslag van de
bijeenkomst op:
http://dorpsbelangen.kantens.nl
Namens VDK,
Geert Doornbos

Oud papier
Zaterdagmorgen
28 november

T 551788

En zij wensen u alvast veel schaatsplezier op de Thomas Wierema
baan in Kantens.

Oudejaars oliebollen

Drukkerij
Sikkema

Oudejaarsdag worden er, in samenwerking met bakker Johan de Winter
en Rita Pool, door De Vlinthippers oliebollen gebakken in t Schienvat te
Kantens. Medio december wordt er een bestelformulier huis aan huis in
de dorpen Kantens, Rottum en Stitswerd e.o. bezorgd. Evenals vorig jaar
kunnen de oliebollen worden opgehaald of thuis worden bezorgd.
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Deze maand in de nieuwe sportrubiek van t Lougnijs een interview met
Theo de Jonge.
Stel je zelf eens voor.
Mijn naam is Theo de Jonge, ik ben
36 jaar jong en woon aan de Kerkhofsweg in Kantens. Mijn hobby’s
zijn vissen, voetballen bij VV KRC
en biljarten bij Biljartclub de Kleine
Tafel.
Wat doe je voor KRC?
Ik train de D’ers en voetbal in het
tweede. Af en toe doe ik ook mee
met het eerste.
Hoelang al?
Ik voetbal hier al sinds 1995, met
een tussenstop van drie jaar wegens een hernia. De D’ers train ik
nu al drie jaar.
Hoe vaak ben je in de week met de
D’ers bezig?
Ik ben er iedere dag mee bezig,
maar officieel is het drie dagen in de
week. De trainingen op maandagen donderdagavond en de wedstrijd op zaterdagochtend.

Heb je er plezier in?
Ja, ik heb er heel veel plezier in. Het
geeft me positieve energie, trouwens als ik er geen plezier meer in
zou hebben of krijgen dan stop ik
onmiddelijk. Het is ontzettend leuk
om de groei van spelers door de
jaren heen te zien. Ook vind ik het
geweldig dat de jongens net als ik
vroeger bijna dagelijks met voetbal
bezig zijn.
Voetbal je zelf nog iedere week
voor KRC?
Nee, ik voetbal niet meer iedere
week mee. Ik probeer het wel maar
ik heb het gewoon te druk. Ik train
ook niet meer mee. Als ik dat wel
zou doen zou ik nog vaker weg zijn.
Als je speelt wat is dan je positie
op het veld?
Ik speel meestal een aanvallende
rol op het veld, spits of aanvallende
middenvelder.

Van welke trainer heb je het meest
geleerd?
Van Jan Blaauwwiekel heb ik heel
veel geleerd. Iets heel belangrijks
aan hem vond ik dat je na een ruzie
of discussie direct weer met hem
erover kon praten. Ook was hij
altijd eerlijk en direct tegen je. Als
tien spelers het tijdens een wedstrijd waardeloos deden en één
speler speelde goed, durfde hij te
zeggen dat de andere een voorbeeld moesten nemen aan de enkeling die het wel goed deed.
Wat is je hoogtepunt op voetbalgebied?
Mijn hoogtepunt was toen ik nog bij
Zandeweer voetbalde. We waren
net gepromoveerd naar de eerste
klasse reserve. Na zeven wedstrijden moesten we tegen VV Stedum,
mijn oude club. Stedum had tot nu
toe alles gewonnen en wij hadden
alles verloren. Wij wonnen met 23 en ik scoorde 2 keer. Mijn eerste
goal was een kopbal van 16 meter
in de bovenhoek. Mijn broer, die
toen nog bij Stedum speelde lag
toen voor mij, ik vond dat zo'n grappig moment! Bijna iedere keer als
ik hem zie plaag ik hem er nog mee.
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En je dieptepunt?
Toen ik mijn been brak in een oefenduel. Het was ook nog eens mijn
eigen schuld, ik ging te fanatiek
door. Ik heb er nu nog steeds niks
van geleerd!
Hoelang wil je nog doorgaan voor
KRC?
Zolang mijn gezondheid het toelaat.
Het lijkt mij fantastisch om met dit
D-team helemaal tot aan de A-junioren te komen
Nils Reiffers
Heeft u interessant sportnieuws of wilt u een keer geinterviewd worder over u
sport(club)?
Neem dan contact op met:
Nils Reiffers
T 0639866073
(tussen 16.00 en 21.30 uur)
nils-reiffers@hotmail.com

Winterstop
Als u deze t Lougnijs leest is de competitie voor de jeugd bij KRC al weer
bijna ten einde.
Op 28 november is de laatste wedstrijd voordat de winterstop ingaat.
We hebben een leuke competitie
achter de rug. De E-pupillen staan
nu (11-11-2009) bovenaan de lijst.
De als nummer twee geplaatste
club moet nog één wedstrijd spelen. Wij gaan ervan uit dat ze die
winnen. Mocht dat niet het geval
zijn, dan gaan we uiteraard helemaal uit ons dak. Deze pupillen
hebben het zeer goed gedaan.
De D-junioren staan er ook goed
voor. De jongens hebben voor het
eerst op het grote veld gevoetbald.
Ze zijn een echt goed lopend team
geworden. Helaas brak Nils aan
het eind van de competitie zijn pols,
hij kon daardoor niet meer op keep
staan, iets wat ze de laatste wedstrijden wel gemerkt hebben.
Max en Siebrand hadden de eer om
op 31 oktober jl. een wedstrijd te
spelen in het FC Groningen stadion.
Ze kwamen beiden uit voor het
RWE-team.
Er wordt nog een verslag gemaakt
door de jongens, houd onze site in
de gaten (www.vvkrc.nl).
Ook de twee F-teams bestaan uit
jongens en meiden waar u zeker
nog vaak iets over zult horen.

Het is jammer dat het seizoen al
weer is afgelopen, want doordat ze
elke week wedstrijden spelen raken ze steeds meer op elkaar ingespeeld.
De trainers kunnen zeer trots zijn
op hun teams.
Jogchum Roorda, Jan Moorlag,
Theo de Jonge, Elroy Dijkstra, Bart
Robbe, Olaf de Kam, Kevin Hamming en Roelf Blaauwwiekel: bedankt. Bedankt voor al jullie inzet
voor de jeugdteams. Als we dan
toch bezig zijn vrijwilligers te bedanken, willen we ook graag de
scheidsrechters bedanken. Zonder
deze mensen wordt er geen wedstrijd gespeeld. Kor Moorlag, Johan Pijl, Rick Reiffers, Arnold Knot,
Paul Knot en Julian Ammeraal. Het
is geweldig dat jullie je zo voor de
jeugd van Kantens inzetten.
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Gelukkig hebben we er
veel bij KRC.
Tot ziens na de winterstop.
Jeugdcommissie KRC

Sjoelcompetitie in Rottum
Zaterdag 14 november jl. was er een fantastische spelletjesavond in het
dorpshuis. Allerlei verschillende gezelschapsspellen waren er te doen.
Aan de verschillende tafels werd er fanatiek, met veel lawaai en soms
ook heel stil gestreden. Zo kon je Op stap, Valkuil, Cluedo en vele andere
leuke spellen doen. Onder het genot van een hapje en een drankje werd
het heel gezellig. Op 2 sjoelbakken werd er zelfs een heuse competitie
gedaan. Aan de strak gespannen en zeer geconcentreerde gezichten te
zien ging het hier echt ergens om. De een zittend, de ander krom of rechtop
staand, hard of zacht gooiend, de stenen soepel glijdend over de glad
gepoetste bakken.
Uiteindelijk werd er na veel ronden een eindstand opgemaakt:
1e Ali ................ 616
2e Wimjan ......... 594
3e Lambert ........ 592
4e Lideke .......... 566
5e Paulien ......... 497 (en die weet nu ook hoe je moet tellen)
6e Marjan .......... 488
7e Marijke ......... 435
Na de wedstrijd werd er zelfs geopperd om dit vaker te gaan doen.
Wanneer dit plaats vindt hoort u dan
wel. Misschien doet u dan ook eens
mee.
Wimjan Rietdijk
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Adventsviering
bij kaarslicht
Op zondagavond 13 december zal
er in de oude Georgiuskerk van
Stitswerd voor de 10e keer een
Adventsviering-bij-kaarslicht worden gehouden. De actieve plaatselijke Commissie van de Stichting
Oude Groninger Kerken te Stitswerd is verantwoordelijk voor de
organisatie van de viering. Dit jaar
zal de kerkelijk werker van de Protestantse gemeente Kantens-Stitswerd, mw. Prins-Pestoor voorgaan
en bijzondere medewerking wordt
verleend door (opnieuw) het Vocaal Vrouwenensemble Vox uit
Roden o.l.v. Jan Stulp. Martin Sprenger bespeelt het orgel. Het kerkje is
verlicht met veel waxinelichtjes,
en versierd met dennengroen en
hulsttakken. De aanvang is 19.00
uur en een orde van dienst ontvangt
u bij de ingang. De bekende parkeerplaatsen bij de boerderij van
Wibbens en Oudman zijn weer te
gebruiken en zoals altijd geldt: kom
vroegtijdig om van een goede zitplaats verzekerd te zijn. Iedereen is
van harte welkom!
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Basiscursus korte verhalen schrijven
Denkt u niet te kunnen schrijven? Zou u graag willen schrijven, maar
weet u niet waarover? Of hebt u het hele verhaal al in uw hoofd en wil
die Eerste Zin niet lukken? Misschien raakt u al schrijvend verstrikt in
alle kanten die het op kan gaan?
Er zijn veel oorzaken waardoor een
verhaal vroegtijdig in de la belandt.
Gelukkig zijn er ook veel tips en
trucjes die u het plezier in schrijven
terug geven.
Tijdens deze cursus lezen en bespreken we de verhalen van steeds
andere schrijvers. En gaan we natuurlijk zelf ook aan de slag. De
schrijfoefeningen zullen verrassende teksten opleveren. Vanzelf komen ook de wat meer technische
kanten naar voren zoals stijl, perspectief en de kunst van het weglaten.
Schrijven wordt (weer) makkelijk!

Aantal lessen: 12
Duur: 2,5 uur
Kosten: 100,00
Minimaal 6 cursisten, maximaal
12
Start: 11 januari om 19.30 uur in t
Schienvat te Kantens
Cursusleider: Bianca Boxtart uit
Kantens. Info:T 06-28320015
In 1996 studeerde Bianca Boxtart af
als docent literaire vorming aan de
HKU (Hogeschool voor de kunsten,
Utrecht). Sindsdien heeft ze les
gegeven op verschillende creatieve centra in Amsterdam, Utrecht en
Hoevelaken.
Binnen het onderwijs verzorgt ze
schrijfprojecten, van 'gedichten
schrijven' op de basisschool tot
'Hoe schrijf ik een scriptie (die leuk
is om te lezen)' op de Universiteit.
In verzorgingscentra helpt ze de
activiteitenbegeleiding met het opzetten van lees-/schrijfactiviteiten.
Ze heeft zich gespecialiseerd in het
korte verhaal, jeugdliteratuur en
taaldrukken - een combinatie van
vertellen, schrijven en illustreren.
Organisatie: Vrouwenraad Kantens/Zandeweer.
Belangstellenden kunnen zich tot
19 december aanmelden bij:
mw. Groenhof, T 551228
mw. Steendam,T 551633

Lucie
Een weekje uitwaaien. Dat betekent dat je naar de kust gaat in de herfst.
In de andere jaargetijden heet dat anders. Wat er dan precies uitwaait weet
ik niet. Dat zullen wel de beslommeringen des levens zijn. Dan hoop ik
maar op een fikse storm.
Een nieuwe ontwikkeling in ons leven is het navigatieapparaat, meer
bekend onder de naam TomTom. Net zoals je ieder soeparoma Maggi
noemt. En vroeger noemde je alle wasmiddelen Mir. Wie weet dat nog?

Oude gebruiken en gewoonten
Wist u dat in ons land al sinds de vijftiende eeuw de schoen wordt gezet?
In eerste instantie gebeurde dat in de kerk en was de opbrengst voor de
armen. Toen Sinterklaas later een echt familiefeest werd, zetten kinderen
hun schoen in de kamer bij de schoorsteen. Ook tegenwoordig zetten veel
kinderen in de periode tussen de officiële intocht van Sinterklaas en 5
december 's avonds hun schoen. Vaak met een wortel en wat hooi voor
het paard. Dan maar zingen en afwachten of er de volgende morgen wat
lekkers in de schoen zit!
SINTERKLAAS KAPOENTJE
Sinterklaas kapoentje
Gooi wat in mijn schoentje
Gooi wat in mijn laarsje
Dank u, Sinterklaasje.
Sinterklaasje bonne bonne bonne
Gooi wat in mijn lege, lege tonne
Gooi wat in de huizen
dan zullen we grabbelen als muizen.
WIJSHEID
Schijnt door de gordijnen de volle maan
Dan hebt u de gordijnen
niet goed dichtgedaan
Zie de maan schijnt door de bomen
Makkers staakt uw wild geraas
't Heerlijk avondje is gekomen
't Avondje van Sinterklaas
Vol verwachting klopt ons hart
Wie de koek krijgt, wie de gard
KOOPAVOND
Drommen mensen vullen tassen,
knisperende plastic zakken schreeuwen geel, paars, rood, oranje.
Euro's rondgang gaat gepaard
met drukke schimmen in knipperende kerstverlichting.
Na het vijfde Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht,
neem ik de nooduitgang, naar buiten,
en loop, en loop, weg van het wild geraas.
Op een bankje dat verliefden niet gevonden hebben,
sluit ik mijn ogen. Traag druppelt de stilte in mijn oor
en vervaagt de brij van kleuren en klanken.
Als de tijd verdwenen is, komt het niets voorbij
en hoor ik engelen zingen in de stille nacht.

Maar goed de TomTom. Het begint met instellen. Waar is 'thuis'. Waar wil
je op letten: pompstations, toeristische attracties, ziekenhuizen, golfbanen, flitspalen, ik weet niet al. Dan de stem. Maar liefst vijftien talen.
Allemaal in vrouwelijke of mannelijke vorm. Alleen in het Turks kan je
alleen een man kiezen: Ozgur. Kennelijk laten ze zich daar door een vrouw
niet de weg wijzen.
Nu zou ik het liefst de Deense Brigitte of de Italiaanse Chiara kiezen. Maar
ik weet niet of ik dan wel op mijn bestemming kom. Voor ons zijn er twee
mogelijkheden. Nederlands: Bram of Eva en Vlaams: Bernard of Lucie.
Wij hebben voor Lucie gekozen, omdat zij toch een beetje vakantiegevoel
geeft. Alleen zij zegt zwoel met zachte -g: 'Neem de afslag'.
Het is vreemd hoe snel zo'n apparaat een volwaardig medereiziger wordt.
Hadden we vroeger lekker onenigheid over de te volgen route: 'Rechts',
'Nee, links', 'Laat mij die kaart zien', 'Let jij nu maar op de weg', enzovoort,
nu maken we er een sport van om Lucie te stangen. Zegt zij: 'Na
tweehonderd meter rechtsaf', dan zeggen wij: 'Mooi niet, we gaan
rechtdoor'. Even is Lucie van streek. Er verschijnt een balkje onder in
beeld en Lucie schikt zich. De nieuwe route wordt aangepast. Lukt het
Lucie niet om aan te passen, zegt zij: 'Probeer om te keren' en nogmaals:
'Probeer om te keren'. Gaan we stoïcijns door, zegt ze uiteindelijk: 'Keer
om'. Als we dan nog gewoon doorrijden verwacht je op zijn minst een
rookwolkje uit het apparaat of een overslaande vrouwenstem: 'Zoek 't zelf
maar uit”. Nee, onze Lucie gaat onverstoorbaar verder.
Goed uitwaaien. Bestemming: De Koog op Texel. Lucie doet haar best,
maar soms is ze onnavolgbaar. Het begint al voor de deur. 'Sla links af',
terwijl wij naar rechts moeten. Lucie houdt van Stitswerd en in plaats van
op de snelste manier het dorp uit te rijden, stuurt ze ons gezellig nog even
rond langs de Akkemaweg. Aan het einde van de Stitswerderweg klinkt
het: 'Sla linksaf' (zij wil langs de Eemshavenweg). Wij in koor: 'We gaan
lekker rechts.' In Onderdendam pakt ze de draad weer op om hem in
Bedum volledig kwijt te raken. Niet gewoon de doorgaande weg, nee
links, rechts door ieder beschikbaar straatje. Wij gieren het uit.
Wij vinden het leuk 'bovenlangs' te rijden. Winsum, Zoutkamp, Lauwersmeer, Leeuwarden, Harlingen, Afsluitdijk. Maar we moeten via Groningen, Drachten. Pas na Leeuwarden gaat ze overstag en brengt ze ons
feilloos naar Den Helder. Hier volgt een spannend moment. De waterbarrière. Wat zegt ze nu? En jawel hoor: 'Neem de veerboot'. Dat hadden we
nog niet van haar gehoord. We kijken elkaar glimlachend aan en daarna
vertederend naar Lucie.
Eenmaal op de boot riep ze alles door elkaar: links, rechts, probeer om
te keren. Waarschijnlijk het gevolg van 'de kooi van Faraday', maar ik houd
het op zeeziekte. Aan de overkant was ze weer doelgericht en sprak ze
opgeruimd de woorden: 'Bestemming bereikt'. En zo voelde het ook Over
een week weer naar huis om ook daar onze bestemming weer te bereiken.
Lucie in the sky with diamonds. Leve Lucie.
Eric de Klerk

Fiet van Beek
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
(VRIJGEMAAKT) KANTENS
29 november
09.30 uur ds. W. Wierenga, Midlaren
14.30 uur ds. W.L.K. de Graaff,
Groningen
06 december
09.30 uur - ds. Groenveld, Roodeschool
14.30 uur ds. G.O. Sander, Assen
13 december
11.00 uur Viering H.A. - ds. G.
Timmermans, Groningen
14.30 uur prof. G. Kwakkel, Kampen
20 december
11.00 uur ds. J.M.A. Groeneveld,
Bedum
16.00 uur - ds. M.O. ten Brink,
Roodeschool
25 december - Kerst
11.00 uur - ds. T. Groenveld, Roodeschool
27 december
11.00 uur ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur ds. S. Schaaij, Eelde
31 december - Oudjaar
19.30 uur - ds. A. v.d. Sloot, Bedum
_______________________________________________________
KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS

Donderdag 31 december
Oudejaarsdienst
19.30 uur - ds. P. C. de Lange
_________________________________________
DORPSKERK ROTTUM
29 november
19.00 uur dhr. R. Schripsema
13 december
19.00 uur - ds. J. den Admirant
26 december
19.00 uur 2e kerstdag - ds. E.B.G.W.
Ockels
_______________________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Weekenddiensten

29 november
10.00 uur dhr. H.J. Dijkstra Gasselternijveenschemond

HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 (0,10 p.min)
___________________________________

06 december
10.00 uur - 2e Advent mw. J.C.
Prins-Pastoor
(na de dienst koffie/thee in Salem)
13 december
09.30 uur - 3e Advent - Da. N.C.
Meihuizen
19.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
- Adventsviering-bij-kaarslicht in
Stitswerd
20 december
10.00 uur - viering Heilig Avondmaal - 4e Advent - ds. R.P. Oosterdijk, Haren

Zondag 29 november
09.30 uur - ds. P. C. de Lange
14.30 uur - ds. P. C. de Lange

24 december
22.30 uur - Da. N.C. Meihuizen interkerkelijke kerstnachtdienst
m.m.v. Vocaal Ensemble Het Hoogeland o.l.v. Edwin Velvis

Zondag 6 december
09.30 uur - ds. P. C. de Lange
19.00 uur - Opendeur dienst - ds. P.
C. de Lange

25 december
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
- kerstmorgen-dienst-voor-iedereen

Zondag 13 december
09.30 uur - ds. G. Bijkerk
14.30 uur - ds. G. Bijkerk

27 december
10.00 uur dhr. H.J. Dijkstra, Gasselternijveenschemond

Zondag 20 december
09.30 uur - ds. P. C. de Lange
14.30 uur - ds. P. C. de Lange

31 december
19.30 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
- oudejaarsavond

Vrijdag 25 december
1ste kerstdag
09.30 uur - ds. P. C. de Lange
14.30 uur - Kinderkerstfeest

1 januari
10.30 uur - Nieuwjaarsochtendgebed door gemeenteleden in Salem

Zondag 27 december
09.30 uur - ds. P. C. de Lange
14.30 uur - ds. P. C. de Lange
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TANDARTSEN:
”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.”
28/29 november
H. Meursing Middelstum
T 0595 - 55 22 92
5/6 december
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum
T 0596 - 57 28 18
12/13 december
A.M. van Waes - Uithuizermeeden
T 0595 41 36 84
19/20 december
Tandartsenpraktijk F.H. Bennink Ten Boer
T 050 302 27 20 of 0595 46 44 33
24/25 december
Tandartsenpraktijk Timmerman Uithuizen
T 0595 43 17 16

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: T050 - 3014260
__________________________________________
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.
T06 - 51255926
___________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
T 0595 - 551084
___________________________________
VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK
EVA:
Voor vragen en het maken van
afspraken: T 0595 - 557131
Voor dringende vragen of voor de
bevalling: T 06 - 13731172
_________________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE
T 050-3140211
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE
T 0597 - 412613
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Agenda
Rottum
Dorpskerk Rottum
Een andere kijk op de natuur
Een foto expositie, alle dagen te
zien in de maanden november en
december. Entree gratis.
Mirjam Bouchier en Annet Eveleens
Exposeren in Galerie & Paviljoen
van Starkenborgh, van 18 oktober
tot 13 december 2009.
Open op zaterdag en zondag van
11.00 - 17.00 uur.
Winsumerweg 2 in Groningen.
__________________________________________

Stitswerd
Maandag
20.00 uur
Repetitie Koor “Pavane”
Dinsdag
20.00 uur
Danscursus Heartbeat
_______________________________________________________

Kantens
Woensdag 2 december
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub
Woensdag 9 december
t Schienvat
13.30 - 16.30 uur
Vrouwen van nu
Schilderen met Gerda Onnes
Woensdag 16 december
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub

Donderdag 31 december
OUDEJAARSAVOND
t Schienvat
24.00 - 02.00 uur
In de salon (zaal 1) kunt u toosten op
het nieuwe jaar.
Consumpties 1,00
(alleen van 24.00 - 02.00 uur)
Vaste activiteiten t Schienvat
Maandag
09.30 - 10.30 uur
Body Shape
(gym/bewegen op muziek)
19.30 - 22.30 uur
Toneelclub (Advendo)
Dinsdag
09.45 - 11.15 uur
Volksdansen
(bewegen voor ouderen)
19.30 - 20.30 uur
Tai Bo (bewegen op muziek)
20.30 - 21.30 uur
Heren Volleybal (Climax)
20.00 - 22.00 uur
Schildercursus
(o.l.v. Gerda Onnes)
Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugd gym (Climax)
Donderdag
19.30 - 22.30 uur
Damclub (t leert van zulf)
Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Keuken open + dag menu
19.30 - 22.30uur
Biljartclub (de kleine tafel)
Zaterdag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie SALON
17.00 - 20.00 uur
Keuken open + dagmenu
18.00 - 20.00 uur
Kaansterzangkoor (de Vlinthippers)

Donderdag 17 december
t Schienvat
15.00 18.00 uur
Kerstmarkt o.b.s klinkenborg

Zondag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie SALON

Zaterdag 19 december
Het hele dorp
17.00 - 20.00 uur
Kerstwandeling (C.S.C.W.)

WEEKEND MENU 4,75
(m.u.v. erwtensoep 3,50)

Woensdag 23 december
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub

Vrijdag 4 december
Geb. aard. boontjes/gehaktbal
Zaterdag 5 december
Geb. aard./wortels/vlees
Vrijdag 11 december
Stamppot hutspot/worst/speklap
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Vrijdag 18 december
Stamppot boerenkool/worst/speklap

markt tot een succes te maken (de
naam is bedacht door Fam. Miske):
mijn hartelijke dank!
Verder wens ik de dorpsgalerie
SALON veel succes, een aanwinst
voor het dorp en dorpshuis.

Zaterdag 19 december
Erwtensoep/met roggebrood +
spek

Ook wens ik iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond
2010 toe.

Vrijdag 25 december
Gesloten

groetjes Rita
______________________________________

Zaterdag 26 december
Gesloten

Spelinstuif

Telefonisch bestellen op T 551280
b.g.g. T 06-20839053
Want op = op!
Menu's ook voor de afhaal, m.u.v.
soepen.

Ook dit jaar organiseert de CSCW
weer een spelinstuif in de kerstvakantie.
We willen dit doen op woensdag 30
december van 13.30 - 16.30 uur in
t Schienvat. We gaan dan Bingo en
andere leuke spellen spelen.
Het is voor kinderen van 4 tot 12
jaar. (Kinderen t/m 6 jaar graag
onder begeleiding i.v.m. bingo).
De kosten zijn
1,50 voor het
meedoen aan de spelletjes en bingo is 0,50
per ronde. Er zal nog een flyer komen met meer informatie.
Wij hebben er zin in, jullie komen
toch ook?

Zaterdag 12 december
Geb. aard./hachee of rode bietjes

Hierbij wil ik de vrijwilligers die
mee hebben geholpen om de hal op
te frissen met een nieuw kleurtje
heel hartelijk bedanken (Gerben
Lenstra, John v.d. Rijdt, Gerda Onnes, Wilma v. Zanten) en Roelf
Schaank voor het plaatsen van de
rails. Bedankt! Nu kan ik overal leuke schilderijen enz. ophangen.
Ook de vrijwilligers die mee hebben
geholpen om de Dieverdoatsie

Project Oekraïne
Voor Project Oekraïne verkopen wij:
Manden van wilgentenen, gemaakt door zigeuners in de Oekraïne.
Biologische honing uit de Oekraïne, 3,00 per potje van ongeveer 0,3 liter.
Ook vragen wij lege jam-/honingpotjes met deksel.
Kom gerust eens langs!
Ook tijdens de kerstwandeling houden we open huis.
We organiseren dan een workshop voor kinderen, bieden spullen te koop
aan en geven informatie over onze reis.
Namens project Oekraïne:
Familie Veldman
Oosterweg 7 Kantens
T 552424
______________________________________________________________

Festival of Lessons and Carols
Vrijdagavond 11 december
kerkje van Tinallinge
Aanvang 20.00 uur.
Festival of lessons and carols door Vocaal Ensemnble Het Hoogeland
o.l.v. Edwin Velvis, met pianobegeleiding door Peter van Dijk en lezingen
door Luit Vasse. Het koor zingt op die avond Christmas Carols en Hymnen
van o.a. David Willcocks en John Rutter. De lezingen zijn uit de Groninger
Biebel
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Lezersfoto!

Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Eric de Klerk
Anneke Oosting
Aldert Ritzema
Alette de Vries-Rennen
Gerad Werkman

Nieuw op de Stitswerderweg
Twee nieuwbouwprojecten verrijzen op de Stitswerderweg.
Op de foto rechts verschijnt, waar
enkele weken geleden nog de bouwvallige boerderij van de familie Stol
stond, het karkas van een nieuwe
schuur.

Eindredactie:
Wimjan Rietdijk
_________________________________________
Uiterlijke inleverdatum kopij
11 december 2009
Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens

Op het enige vliegveld dat onze
provincie rijk is komt een nieuw
clubgebouw.Op de rechts is een
tijdelijk onderkomen van Avio Eelde. Waarom hebben ze de naam
Lutje Eelde toch veranderd?

Per mail
tlougnijs@kantens.nl
De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
________________________________________

Eric de Klerk

Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
T (0595)551924
E tlougnijs@kantens.nl

Stamppot Mous
WAT MOUT DER IN:
Drij a vaaier pond mous, n beetje
zolt (as ie t geern zolt meugen n
beetje meer), n onze rookspek,
vaaier pond eerappels, drij onze
rookworst, anderhaalf moatje kookde melk, zunegaan n onze botter.
HOU MOUT JE T DOUN:
Mous streupen (haarde naarven
deroet hoalen) en ofwasken.
Krieg n pot mit wat kokend wotter
dou t zolt en spek derin en de mous.
Loat boudel zo'n beetje twinteg
menuten koken.
Intied kenje mooi even eerappels
schillen en ofspuilen.
Dou eerappels mit spek en worst
onder t mous (zol doar oetdrukken
onder t mous stoppen vot kommen?).
Hail boudel goar koken loaten (zowat n haalf uur), nait te veul wotter
derop!
Worst en spek oet pot hoalen (dat
wordt even zuiken), t kooknat ofgaiten (nait votgaiten) opbaargen.
Wat nog in pot zit deur n kander
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RIEMKE
OLLERDOM
De ollerdom komt mit gedachten
as vruchten van veul vrije tied,
van ainzoam en onwenneg wachtyen,
Van zörgen,nog moar haalf aan zied.

stampen (mit n stamper) de kookde
melk de botter en as t neudeg is wat
kooknat der deurreuren.
Worst ofwasken en op t vuur zetten
in laauw wotter, t wotter kaalmaan
waarmer moaken tot t sikkom kookt,
worst der n haalf uur in liggen loaten.
Aanschikken en bikseln.
Volgens vrouw van Stainwiek oet
Emmen mout der gort ien de mous
om t smui te moaken.
ROADSEL
n Hòltn hutje
n Kopern putje
n Iezern draaier ien t gat
Roa,roa,wat is dat?

Geachten blieven voak verswegen,
ze woren willoos stil verzeefd,
ze hemmen goolen vleugels kregen
en dizze tied aal overleefd
De ollerdom dij mag nog lustern
noar aal dat draaigende lewaai
en noe en den bekweemkes flustern.
Zien dreumen vienen wel heur draai.

Oet:
Vergleden tied
van Jan Boer
GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van Kannes Rottum en Stitswerd is hier
welkom om n stukje ien t Grunnings
te schrieven ,
zoaans :
lougnijs, riemkes, stukjes, recept,
etc.

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.
___________________________________________________
Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T0595 - 434206
___________________________________
Redigeerwerk:
Paulien Ros.
______________________________
Drukwerk wordt verzorgd door
Drukkerij Sikkema.
_____________________________________________

