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

Kerstmis in Kantens is gezellig
Dit was de uitkomst van het letterspel dat hoorde bij de kerstwandeling van afgelopen zaterdag. En inderdaad,
de sfeer tijdens de kerstwandeling was erg gezellig. Overal waren er lichtjes en vuurkorven en de sneeuw
zorgde voor een extra mooie sprookjesachtige aanblik van het dorp Kantens.

Bij t Schienvat kon je een route
ophalen die werd uitgedeeld door
een heuse kerstman. Ook kon je
daar genieten van een optreden van
het  koor  'de  Vlinthippers'.  Als  je
door het dorp liep hoorde je de
mooie klanken van het jeugdorkest
van Concordia.

In totaal waren er 26 aanmeldingen
van particulieren of verenigingen
waar je terecht kon: op verschillen-
de adressen was het genieten van
lekkere dingen die er waren of
werden gemaakt. Verder kon je zelf
creatief aan de slag, spelletjes doen,
naar verhalen luisteren, foto's kij-

ken of mooie spullen kopen.
Al met al een heel veelzijdige route.
Om 20.15 uur was het concert in de
Antoniuskerk een mooie afsluiting.
Het Warffums mannenkoor trad op
en er was samenzang o.l.v. Stef
Tuinstra.
Het was een mooie avond. We
kunnen echt zeggen: Kerstmis in
Kantens is gezellig!

De prijswinnaars van het letterspel
zijn geworden: Anko Baron en T.
Smit, beiden uit Kantens. Van harte
gefeliciteerd. Het was weer een
succes en zal zijn vervolg hebben
in 2011.

Kijk voor meer foto's op pagina 3
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Uitvaartverzorging
Boersema

Beste lezers
Dit is alweer het laatste nummer van 2009. Een jaar waarin we
overgegaan zijn naar een compleet ander uiterlijk van uw maan-
delijks dorpenblad. Niet iedereen vond het in het begin meteen
geweldig, maar gaandeweg het jaar konden velen het steeds
meer waarderen. Ook voor de redactie was het in het begin wel
even wennen, maar we hebben met z'n allen enorm ons best
gedaan om er iedere keer wat moois van te maken.

Ook u hebt weer heel veel bijdragen geleverd. De redactie heeft
ruim 800 e-mails mogen ontvangen (spam niet mee gerekend!) en
daar zijn we heel blij mee.
Wij hopen dat u, ook in het nieuwe jaar, ons blijft bestoken met
allerlei verhalen of nieuwtjes. Als laatste wil ik de redactieleden
bedanken voor hun inzet en ik spreek de wens uit dat we ook in 2010
weer een geweldige krant zullen maken met elkaar.

Tot slot staan er in dit nummer een 6-tal foto's met het thema kerst.
Als u ons de adressen/plekken mailt van de foto's, verloot de
redactie onder de goede inzenders een aardige prijs (familie van
de redactie is uitgesloten van deelname). U kunt de oplossing
mailen naar tlougnijs@kantens.nl of bij een van de redactieleden
afgeven.

Ik wens alle lezers een heel goede kerst en een geweldig 2010 toe.

Wimjan Rietdijk
Eindredacteur t Lougnijs
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Kerstwandeling 2009 Kantens
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v.v. KRC Kerst Karaokeparty 2009
Donderdagavond 24 december 2009 is er weer de v.v. KRC Kerst
Karaokeparty. In een sfeervolle "kerstkantine" kan iedereen weer mee-
zingen met liedjes van toen en nu, verzorgd door DJ Gert Homan.
De kantine gaat om 21.00 uur open, de entree is gratis (aparte rookruimte
aanwezig!)

Tot ziens bij v.v. KRC!

Snelle salade voor de oudejaarsavond
Al naar gelang het aantal personen een kleine of grote doos Johma
huzarensalade (blokjes, geen puree). Doe de inhoud in een grote kom en
maak de salade lekker met een in blokjes gesneden restje koud vlees of
een plak ham, 4 augurken, 6 zilveruitjes, 1 hardgekookt ei, 3 à 4 gekookte
aardappelen. Schep alles door elkaar. Schik de salade op een platte
schaal en versier hem met plakjes hardgekookt ei, tomaat, in waaier
gesneden augurken, asperges gerold in plakjes ham, streepjes paprika.
Tot slot: snij van 4 plakjes rode biet de cijfers 2 0 1 0 en leg die in het midden.
Een goed uiteinde gewenst!

Rottum loopt? voor malaria
Zondag 20 december 2009 was het dan zo ver. Ik was al helemaal in de
ban van 'De Tocht'. Vijf bikkels zouden mee gaan doen aan de sponsorloop
voor het Glazen Huis van radio 3 FM Serious Request op de Grote Markt
in de stad. 's Morgens al heel vroeg ging de wekker en om half 10 zouden
de dames starten. Helaas, het weer was dusdanig slecht (zoals u wel
heeft kunnen zien) dat de dames, na kort overleg, besloten om de
wandeling van 25 km. niet aan te gaan.

Zwak zult u denken, maar ik ben
van mening dat dit een heel wijs
besluit was. Vreselijk balend en
gefrustreerd hebben we samen een
kop koffie gedronken en ging een
ieder weer huiswaarts. Alleen voor
Colinda uit Wierden (Twente) was
het niet meer mogelijk om nog met
het openbaar vervoer naar huis te
gaan. Een uurtje later kwam er een
groep wandelaars uit Uithuizen
langs en heeft Lideke uit Rottum

zich alsnog aangesloten. Tijdens
het schrijven van dit stuk was nog
niet  bekend  of  en  hoe  laat  ze  in
Groningen was. Uiteindelijk is zij
dit jaar de enige echte “Bikkel van
Rottum” en heeft zij de 490 euro
kunnen aanbieden. Dit voorjaar
willen de andere bikkeltjes alsnog
de tocht gaan lopen met elkaar. Ook
daar zal ik dan verslag van doen

ReRo
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Drukkerij
Sikkema

Twee sneeuwvlokken
Het sneeuwde. Twee vlokken vielen langzaam naast elkaar naar de
aarde. Ze vielen eigenlijk al een heel poosje naast elkaar toen ze elkaar
opmerkten.
'Ook naar de aarde?' zei de andere vlok.
Het klonk een beetje kort, maar zo was het niet bedoeld, want ook de
tweede vlok was blij te worden aangesproken tijdens die lange, lange
tuimeldans naar omlaag. Hoe dichter de zwerm sneeuwvlokken is hoe
eenzamer de vlokken kunnen zijn.
'Mag ik een beetje bij je in de buurt blijven?' vroeg de eerste vlok.
'O ja, dat mag,' zei de tweede vlok gretig.
En ze begonnen een goed gesprek en dat laatste maakte de reis heel wat
behaaglijker. Mijlen en mijlen dansten ze naast elkaar naar de verre lage
aarde toe. Eindelijk was het zover. Ze hadden elkaar van alles en nog wat
verteld.
'Nog een meter of dertig,' zei de eerste vlok.
'Ja, we zijn er zo,' zei de tweede.
'Jammer eigenlijk, het was niet ongezellig.'
'Nog tien meter…' zei de eerste weer, 'nog zes',
'nog vier'…
'Hou je!'
'Het allerbeste.'
'Het was een fijne reis'….en floep….daar lagen ze en ze werden
onmiddellijk deel van het dikke witte sneeuwtapijt dat er al lag. Nu konden
ze niets meer zeggen… Ze waren geen afzonderlijke vlok meer en bleven
liggen op de aarde.
Dat duurde zo een poosje. Toen dooide het. De sneeuw verwaterde en
stroomde in lange stromen naar de zee… Daar verdampte het water en
de damp steeg weer op naar de hemel en werd weer water en het water
werd weer sneeuw.
Ik weet het, het klinkt een beetje onwaarschijnlijk, maar bij de eerste
sneeuwbui kwamen ze elkaar weer tegen, wederom tuimelend in diezelf-
de witte cadans.
'Hé, heb ik jou niet eerder gezien?' vroeg de ene vlok. 'Ja,' zei de andere.
'Wat goed je weer te zien!'
'Val je mee?'
En ze sneeuwden nog lang en gelukkig.

Toon Hermans
Uit: Kerstboek voor Tondo.

Wie, wat, waar?
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Het is alweer ruim een jaar geleden
dat de woonboerderij van Jasper
de Kam aan de Kloosterweg 1 te
Rottum uiterlijk drastisch is ver-
anderd. Verantwoordelijk daarvoor
zijn Maria en Willem van Wijnen-
Vos, die op 1 juli 2008 deze boer-
derij gekocht hebben. Een inten-
sieve verbouwing heeft een mo-
dern wit voorhuis opgeleverd dat
recht doet aan de historische naam
van dit pand, nl 'het Melkhuis'. Deze
prachtige plek op de kop van de
wierde Rottum is heden de thuis-
haven van Maria en Willem. Zij
nemen nu het woord.

We hebben begrepen, dat de be-
doeling van deze rubriek is dat nieu-
we bewoners iets van zichzelf prijs-
geven, om een idee te geven wie ze
zijn. Daar gaat 'ie dan: Wij zijn 45
jaar getrouwd en hebben drie kin-
deren, Mathilde, Janine en Harm.
Zij zijn al jaren het huis uit, daarom
eerst maar eens over Maria:

Ik ben een echte Groningse, nl.
geboren in de stad Groningen. Ik
heb enige jaren aan het conserva-
torium Groningen piano gestu-
deerd, tot ik verliefd werd en trouw-
de met Willem.
In een flat in de Wijert hebben we de
eerste jaren gewoond en de kinde-
ren gekregen. Daarna verhuisd
naar Winsum en nog later naar
Onderdendam. In 1975 zijn we van-
wege Willem naar Brabant ver-
huisd, alwaar we in verschillende
plaatsen hebben gewoond.
Al die tijd ben ik veel piano blijven
spelen, maar ik ben geen beroeps
geworden. Ik heb steeds gepro-
beerd niet alleen huisvrouw te zijn,
maar creatief te blijven, in huis en
tuin, maar bv. ook door tassen te
maken van auto-binnenbanden.
We hebben het heel leuk gehad in
Brabant, maar zodra Willem met
pensioen ging zijn we toch weer
terug naar het Groningerland ge-
gaan!

Willem: Ik ben geboren in Fries-
land. Middelbare school in Gronin-
gen, studie geneeskunde in Gro-
ningen, studie oogheelkunde in Gro-
ningen.
Een collega haalde me daarna naar
's-Hertogenbosch, alwaar ik 33 jaar
als oogarts heb gewerkt in het Ca-
rolus ziekenhuis. Zoals Maria al
zegt, het was een goede tijd daar,
doch: 'eens een noorderling, altijd
een noorderling' en dus zitten we nu
hier in dit mooie dorp. Het land-
schap vinden we schitterend, óók
in de winter.
De meeste mannen hebben hob-
by's en ook ik heb er een paar
(volgens Maria soms wat veel).
Het leukst vind ik fietsen. Al mijn
woon-werkverkeer heb ik zomer
en winter op de ligfiets gedaan. De
meeste ligfietsen heb ik zelf ge-
bouwd. Ik rijd nu in een gesloten
fiets, een soort trapauto. Maar met
gemotoriseerde auto's heb ik even-
eens wel wat, als je een antiekje
ziet rijden heb je kans dat ik het ben.
Vanwege mijn beroep heb ik veel te
maken gehad met fotografie en dat

zet ik nu voort als amateur. Verder
is muziek heel belangrijk in ons
leven. Ik merk dat mijn verhaal al
langer is dan dat van Maria, daar-
om tenslotte de

Kinderen: Mathilde is celliste en
gambiste en woont in Warfhuizen.
Janine is huisvrouw en woont in
Leeuwarden. Harm is bioloog,
werkt  bij  het  RIVM  en  woont  in
Utrecht.
En dan proeven we ook nog de
zegeningen van zes kleinkinderen!

Ja, dat was het wel zo'n beetje,
Maria en ik voelen ons zeer betrok-
ken bij het dorpsgebeuren en we
hopen daar het een en ander aan bij
te dragen.
Er is een minpuntje: we zijn het
Gronings praten verleerd, het klinkt
misschien ook wel wat uitsloverig
als we dat weer proberen. Maar
wie weet slijt het accent er weer in,
help ons maar een beetje!

Hallo
Ik ben Elmar Oude Egberink, 18 jaar
oud.
Sommige mensen zullen mij mis-
schien wel kennen.
Ik zit nu nog op school. Volgend jaar
in mei/juni ben ik klaar.
Ik ben van plan om een eigen poets-
en wasbedrijf te beginnen, voor
auto's, trekkers en werktuigen.
Het is de bedoeling dat ik de werk-
zaamheden bij u thuis of op het
bedrijf uitvoer. Poetsen, reinigen of
polijsten: het kan allemaal. Andere
kleine werkzaamheden aan uw auto
of trekker kan ik eventueel ook
uitvoeren. Ook het interieur kan ik
een schoonmaakbeurt geven.
Ik ben iemand die graag wat met
zijn handen doet en altijd wel oplos-
singen voor dingen vindt. Om al-
vast een start te maken ben ik nu,
in overleg, op de zaterdagen al be-
schikbaar.
Hebt u interesse of vragen, bel dan
T 06 - 48712652 of mail naar
eoudeegberink@hotmail.com

Licht
onweerstaanbaar licht

onverwacht
de aarde strelend

zuiverend

helend

macht verblekend
op klaarlichte dag

ontsluiering van leven.
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Nieuws van koren- en pelmolen
de Grote Geert
Op dit moment staat de molen weer sfeervol in de verlichting tot aan het
eind van het jaar. Ook is er al weer veel gebeurd in en bij de molen. Voor
het aanbrengen van de wc zijn de voorbereidingen in volle gang. Binnen,
onder in de molen, wordt de riolering en de watertoevoer aangesloten,
waarna men kan beginnen met de bouw van het geheel. Dus volgend jaar
als er bij de molen een activiteit is en men heeft hoge nood, dan is dat
geen probleem meer op de Grote Geert.

Zou er op zaterdag 28 november
gepeld worden op de molen door
vijftien molenaars in opleiding, gooi-
de molenmaker Dunning roet in het
eten. Een heel excursieprogram-
ma, met maanden van voorberei-
ding moest tot ieders spijt worden
verplaatst naar het volgend jaar.
De molenmakers hebben op de
takrad zolder een nieuwe zolder
aangebracht en het oude pelrond-
sel meegenomen, voor het maken
van een nieuwe in de werkplaats.
Op de foto is men bezig met het
nieuwe pelrondsel in de werkplaats
bij de molenmaker in Adorp. Voor

volgend jaar is er veel animo om te
pellen op de Grote Geert, onder
molenaars uit het hele land en het
gaat zeker een succes worden,
omdat koren- en pelmolen Cerus in
Spijk ook moet worden gerestau-
reerd en de Grote Geert overblijft
om te pellen.
Voor het volgend jaar gaan we er
helemaal weer voor om de molen
te laten draaien, daarom voor ie-
dereen prettige kerstdagen en een
heel goed begin van het nieuwe
jaar!.

De molenaarsfamilie
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Uitgevlogen
Studeren in Schotland, voor twee
jaar. Ga je thuis, familie en vrien-
den, niet enorm missen als je zo-
lang weggaat? Was een van de
vele reacties die ik kreeg toen ik
had besloten om te gaan studeren
in Aberdeen, Schotland. Missen
heb ik gedaan, nu is Aberdeen mijn
andere thuis.

Mijn naam is Fran Loughnane en ik
ben 22 jaar. In 2008 ben ik naar
Aberdeen verhuisd om daar te gaan
studeren. Op dit moment zit ik in het
laatste jaar van de opleiding Busi-
ness Management aan The Robert
Gordon University. Een vrij brede
opleiding die zich richt op vrijwel
alle aspecten van management en
waarin ik hoop meer kennis op te
doen door mijn scriptie te schrijven
over wat voor invloed culturele ach-
tergrond heeft op mensen in hun
werk.

Ik heb voor Aberdeen gekozen om-
dat de school waar ik mijn vorige
opleiding heb gedaan goede con-
necties heeft met de universiteit en
ik was al bekend met de stad door
stage. Daarnaast is Schotland een

heel mooi land, ik heb nog lang niet
alles gezien wat ik wil zien, maar
wat ik tot nu toe heb gezien is
prachtig. De mensen zijn vriende-
lijk en naar mijn idee regent het hier
zelfs minder dan in Nederland (ja
écht!). Ik heb veel nieuwe mensen
leren kennen en nieuwe vrienden
gemaakt, Schotten, maar ook veel
internationale studenten. Ik woon
met Ieren, een Deens en een Nige-
riaans meisje. Het heeft me altijd
enorm leuk geleken om voor een
langere tijd in het buitenland te

wonen, in een andere en nieuwe
omgeving. Aberdeen is ongeveer
van dezelfde grootte als de stad
Groningen en wordt ook wel de
'Granite City' genoemd omdat veel
van de gebouwen van graniet zijn.
Dat maakt het tijdens regen soms
wel erg grijs, maar zodra de zon
schijnt schitteren de gebouwen in
het licht. Aberdeen staat ook be-
kend om de olie- en gasindustrie,
vele bedrijven hebben zich hier
gevestigd omdat Aberdeen aan de
Noordzee ligt en ze zo makkelijk
toegang hebben tot de booreilan-
den. Er is een mooi strand met een
typisch Britse boulevard, een mini
pretpark en vele ketens van restau-
rants. Aberdeen is met twee uni-
versiteiten ook een studentenstad,
wat vele pubs en clubs met zich
mee brengt en wat altijd gegaran-
deerd staat voor een leuke avond
uit!

Helaas moet ik veel van de Neder-
landse feestdagen missen, die we

hier soms wel in het klein overdoen
met andere Nederlanders. Daaren-
tegen krijg ik er ook weer andere
leuke feestjes voor terug. Zoals
Halloween, waar iedereen, maar
dan ook iedereen de gelegenheid
aanpakt om zich flink te verkleden.
St. Patricksday, dat hier door de
aanwezigheid van de vele Ieren
groots gevierd wordt en super ge-
zellig is. En ook al heb ik alle Sinter-
klaasfestiviteiten moeten missen,
ik zit al lange tijd in de Kerstsfeer,
iets wat hier buitengewoon groots
wordt aangepakt. Ik kan ondertus-
sen niet wachten op de 'Roast Tur-
key' die op tafel staat met de kerst.

Hoe erg ik het hier ook naar mijn zin
heb, Kantens blijft mijn thuis, mede
doordat mijn ouders, broertje en
vrienden er wonen en het de plaats
is waar ik ben opgegroeid. Ik vind
het altijd heerlijk om met de vakan-
ties weer even thuis te komen en
iedereen weer te zien. In de rust en
omgeving die Kantens geeft.
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Voorverkoop kaarten Advendo
start op 4 januari
Op maandag 4 januari start de voorverkoop van kaarten voor de
toneeluitvoering van Advendo op zaterdag 30 januari en 13 februari.
Advendo speelt dit jaar het zelfgeschreven muzikale blijspel “Friet van
Piet… of toch niet?” dat volledig in het teken staat van de jaren 60.

Barsten in het
Bernleftheater
Theatergroep Raamwerk speelt zaterdag 23 januari het stuk Barsten.
Oorspronkelijke titel: Bruises, geschreven door Judy Upton. Het stuk
maakt deel uit van het 'In-Yer-Face' theater, een stroming waarin
moeilijke onderwerpen op een confronterende wijze op het podium
worden gebracht en is nog niet eerder in Nederland gespeeld.

Achter de ramen van een Bed &
Breakfast ligt een wereld van ge-
weld en pijn, waarin een vader een
erfenis van dronken wreedheid
overdraagt aan zijn zoon. Met de
komst van een nieuwe gast veran-
deren de verhoudingen en lopen de
spanningen hoog op.

In Barsten zijn de spelers op zoek
naar hoe dader en slachtoffer van
huiselijk geweld aan elkaar gebon-
den zijn. Kan een dader een slacht-
offer zijn? Of omgekeerd? Hoe groot
is de rol van de angst? En die van
eenzaamheid? Is er sprake van
liefde?

Theatergroep Raamwerk kiest
voorstellingen waarin de menselij-

ke relaties centraal staan. De groep
is zich bewust van de aanwezig-
heid van het publiek en probeert in
contact met hen de voorstelling te
maken.

Spel: Laura Dekker, Peter Fousert,
Piet van Gogh, Ellen van der Graaf,
Evelien Snippe
Regie: Hanneke van der Molen
Vertaling en productie: Stichting
Theatergroep Raamwerk

Zaterdag 23 januari om 20.30 uur:
Bernleftheater
Usquerderweg 23
Helwerd/Rottum
Reserveren: T 0595 - 425221
Zie voor andere voorstellingen:
www.bernleftheater.nl

Het stuk gaat over een straat met
cafetaria, waar omheen zich aller-
lei zaken afspelen. De rockers, die
de cafetaria als hun clubhuis be-
schouwen, komen in opstand als
de cafetaria met sloop bedreigd
wordt. Weet de bemoeizuchtige
tante Jo, die iedereen in de gaten
houdt, hier soms meer van? En wat
zal er gebeuren met Helena, Frikie
en de verwarde oma? Dit zijn maar
een paar vragen, waarop u ant-
woord zult krijgen tijdens het avondje
van Advendo.
De toneeluitvoering zit dit jaar weer
boordevol muziek en er zal weer
live gezongen worden door de spe-
lers.
De avond begint om 19.30 uur in
dorpshuis t Schienvat in Kantens
en er is muziek na afloop.

Evenals voorgaande jaren kunt u
uitsluitend van te voren kaarten
reserveren à  5,- per stuk. Dit kan

te bellen met José de Jong T 552395
of via:
ticketservice@advendokantens.nl.
De voorverkoop van beide uitvoe-
ringen start op 4 januari. Wees er
snel bij want op = op!
De bestelde kaarten (voor beide
voorstellingen) moeten op vrijdag
22 januari tussen 16.00 en 19.00
uur opgehaald worden bij Henk van
Dijk, Bredeweg 18 in Kantens. Voor
meer informatie kunt u ook terecht
op www.advendokantens.nl

Oud papier
Zaterdagmorgen

16 januari

T 551495

Nieuws van het Kantster jeugdhonk
In de maanden november en december hebben we weer een paar leuke
activiteiten gehad, met name de Halloween party en de wii-spelavond
waren een groot succes. Ook hebben wij deze maand Sinterklaas en zijn
pieten in het jeugdhonk mogen ontvangen. Het was een hele gezellige
middag voor iedereen die aanwezig was. Het bestuur en de vrijwilligers
van het jeugdhonk willen de Sint en zijn pieten daarom ook hartelijk
bedanken voor de gezellige middag.

Op 1 januari organiseren we een
oud-en-nieuwfeest: het jeugdhonk
zal vanaf 01.00 uur open zijn voor
publiek.
Op de woensdagen 13, 20 en 27
januari organiseert het jeugdhonk
een dj workshop. Er is maar een
beperkt aantal plaatsen, dus wil je
meedoen en ben je 12 jaar of ouder:
meld je dan aan via de site. De tijden
worden nog bekend gemaakt.
Op 6 februari zullen de deelnemers
van de dj workshop hun kunsten
vertonen aan het publiek, dus ben je
benieuwd wat deze toekomstige dj's
hebben geleerd, kom dan een kijkje
nemen in het jeugdhonk.

Activiteiten in 2010
 01 januari:

oud en nieuw feest, het jeugdhonk
is dan geopend vanaf 01.00 uur

 woensdag 13, 20 en 27 januari:
dj workshop, hiervoor dien je je in
te schrijven via onze website, deel-
name vanaf 12 jaar.

 06 februari:
dj contest, de deelnemers van de dj
workshop zullen hier hun kunsten
vertonen

 27 februari:
carnaval met voorafgaand een
kinderdisco

Het jeugdhonk is ook op zoek naar
nieuwe vrijwilligers, dus lijkt het je
leuk om eens een activiteit te orga-
niseren, achter de bar te staan of het
jeugdhonk op een andere manier te
helpen, neem dan contact met ons
op via de site.

Kijk voor meer info op
www.kantsterjeugdhonk.nl

Kerstmarkt door obs Klinkenborg
Nadat de leerlingen van obs Klinkenborg een kerstmaaltijd op school
hadden gegeten, gingen ze naar de Kerstmarkt in het Schienvat.

Zowel de leerlingen als hun ouders
en de activiteitenraad hadden aller-
lei spullen gemaakt en gebakken
voor de Kerstmarkt. Onder het ge-
not van een glaasje Gluhwein kon
men dan ook echt kerstinkopen
doen. Ook was er een snoeprad en
kon men lootjes kopen voor het rad
van avontuur. Door de groepen 5 en
6 werd een dansvoorstelling gege-

ven. Dit alles vond plaats in een
mooi versierd Schienvat. De op-
brengst van de Kerstmarkt is voor
nieuwe projecten voor de leerlin-
gen op school.

Obs Klinkenborg wenst u allen
fijne feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar!
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Als ik een rondje Kooistraat loop, zie ik Jaap Werkman vaak achter zijn
computer zitten. Jaap heeft geen internet, dus hij is niet aan het
internetten, maar ik weet dat hij dan met zijn vliegtuighobby bezig is. Hoe
je daar de computer bij kunt gebruiken komt in dit gesprek naar voren.
Wil je me eerst even uit de droom helpen waar je dan mee bezig bent?
Jaap moet er even over nadenken waar hij zal beginnen, want het is een
beetje ingewikkeld.

F 28. De Fokkerfabriek verkocht de
vliegtuigen niet alleen aan de KLM,
maar ook aan buitenlandse maat-
schappijen zoals British Midland,
Portugalia, US Air, American Airli-
nes, Tyrolean Airlines, Austrian Air-
ways en die hebben aan de buiten-
kant hun eigen logo's en kleuren.'
Heb je er ruimte voor in je huis?
'Ik zit eigenlijk mudvol. Toen onze
dochter Greetje zo'n 15 jaar geleden
op haar zelf ging wonen, heb ik haar
slaapkamer ook ingepikt.'
Verzamel je naast vliegtuigen nog
meer?
'Ja, in de logeerkamer staat mijn
spoorbaan. Daar hoort een goede-
renloods bij en daar horen weer
vrachtwagentjes bij. Ze staan ook in
de dorpjes langs de baan, voor de
aankleding bedoel ik. Nou, die wa-
gentjes zijn later een aparte verza-
meling geworden. Ik heb Wiking-
modellen van alle soorten wagen-
tjes (zo'n 3500 stuks).
Vrachtwagentjes, grondverzetwa-
gentjes en kranen (100) en land-
bouwtractortjes. Alles kant en klaar
gekocht, niet zelf in elkaar gezet.
Maar ja, vroeger kocht je een model
voor 50 cent, nu heb je voor 5 euro
geen model meer en de kranen zijn
mij nu veel te duur.'
Je stond op 14 november op de
Hobbymarkt in t Schienvat. Nog
leuke reacties gehad?

'Ik verzamel foto's en ansichten van
Fokkerverkeersvliegtuigen van na
de Tweede Wereldoorlog. Ik pro-
beer op de afbeeldingen het regis-
tratienummer te vinden. Dat num-
mer voer ik in in de computer, druk
op 'zoeken' en dan komt het con-
structienummer naar voren. Als ik
dat weet, pak ik de boeken met alle
types vliegtuigen erbij en aan de
hand daarvan is dan de levensloop
van het toestel te volgen. Je kunt zien
of het gesloopt is. Als er geen koper
is, worden ze gesloopt. Soms staan
ze in een museum of ergens op een
vliegveld in opslag. Bij doorverkoop
naar een andere maatschappij is dat
op de computer makkelijk te zien.'
Na deze uitleg gaan we bij het begin
beginnen.
Jaap Werkman is geboren op het
adres Kerkpad 1 in Kantens en woont
sinds zijn huwelijk, al bijna 45 jaar,
aan de Kooistraat 1. Hij heeft altijd
gewerkt bij tabaksfabriek Theodor-
us Niemeijer in Groningen en ging
op 1 januari 1999 met de vut.
Wanneer ben je met de vliegtuig-
hobby begonnen?
'Als kind was ik altijd al geïnteres-
seerd in schepen en vliegtuigen. Ik
wilde graag naar de Zeevaartschool,
maar werd afgekeurd op mijn ogen.
Mijn broer solliciteerde bij Nieme-
ijer en door hem ben ik daar bij de
Technische dienst gaan werken.

In de middagpauze ging ik naar boek-
handels voor ansichten van sche-
pen en vliegtuigen. Later ook wel
voor boeken. Ook ging ik vaak naar
Schiphol. In de buurt van Schiphol
ligt Aalsmeerderbrug en daar is de
'Luchtvaart Hobbyshop'. Ook in Eind-
hoven heb je zo'n winkel, 'Flash'
genaamd. Allerlei luchtvaartartike-
len en modellen van Fokkerver-
keersvliegtuigen kun je daar kopen.
Er zijn maar twee van dergelijke
winkels in ons land. Verder bezoek
ik beurzen, de DDA, d.w.z. Dutch
Dakota Association en op Rotter-
dam Airport is twee keer per jaar een
beurs. Er zijn veel foto's en ansich-
ten te koop. Van elk vliegtuig pro-
beer ik minimaal één foto te krijgen.
De foto's komen in ordners op con-
structienummer.'
Is het een kostbare hobby?
'Meestal neem ik een lijst mee van
vliegtuigen die ik nog niet heb. Een
kaart kost gauw een euro, je moet er
naar toe reizen en dan kan het lekker
oplopen. Gelukkig heb ik nu 7 keer
per jaar vrij reizen.'
Welke modellen heb je?
'Eén model van de Fokker F 27 in de
kleuren van de NLM. Het toestel
bestaat nog en staat op Airport Lely-
stad en maakt daar rondvluchten.
Zelf heb ik er helaas nog geen vlucht
mee gemaakt. Dan heb ik verschil-
lende modellen van de F 50, F 100 en

'Het was heel gezellig om met de
mensen over mijn hobby te praten.
Enkele mensen hadden nog oude
vliegtuigtijdschriften voor mij.'
Ik zag je 's avonds in het donker met
een kruiwagen vol spullen naar huis
gaan. Is alles goed aangekomen?
'Er was een spiegeltje afgebroken
van één van mijn gebouwde zwaar
transport trekkers. Die moest ik er
weer aanlijmen. De vliegtuigmo-
dellen zijn van plastic, alles volgens
het Klic-Klac-systeem. Er hoeft niet
gelijmd te worden.'
Tot slot laat ik Jaap een foto zien van
een hotelsuite in een Russisch pro-
pellervliegtuig, dat onlangs op vlieg-
veld Teuge in gebruik is genomen.
Lijkt je dat wat?
'Een echte nachtvlucht is behelpen.
Je krijgt wel een deken, maar van
slapen komt niet veel. Maar dit lijkt
me wel wat. Een jacuzzi, sauna,
loungegedeelte, royaal Aupingbed
en drie flatscreens voor het overige
vermaak. Maar mijn vrouw Thea
krijg ik niet in een vliegtuig!'
We lachen erom. Ik kan het je van t
Lougnijs helaas niet aanbieden,
maar bedank je wel heel hartelijk
voor dit interview.

Anje van der Hoek



11

PAUL
Waarschuwing: Lezers geboren rond 1950, die zichzelf Stonesfan noe-
men, kunnen beter niet doorlezen!

In 1964 bezochten The Beatles Nederland. Ze verbleven in Amsterdam,
mijn geboorte- en woonplaats. Nu was ik in die tijd geen fan. Ik had oudere
broers en bij hen en mij was jazzmuziek het enige ware. Aandacht trokken
ze wel. Ik vond het beneden mijn waardigheid om naar de rondvaart te
gaan kijken. Maar stiekem ben ik wel naar het Doelenhotel gegaan. Op
afstand bekeek ik vooral veel meisjes, die zich in mijn ogen belachelijk
aanstelden. Zo zou ik nooit doen. Ik heb geen Beatle gezien.
Er was een optreden gepland in Blokker, een dorpje in Noord-Holland. De
burgemeesterszoon organiseerde wel vaker concerten in de veilinghal-
len aldaar. Kaarten waren volop verkrijgbaar. Het leek me wel interessant
om dat fenomeen eens mee te maken. Maar eigenlijk zonde van het geld.
En dat heen en weer reizen naar Blokker vond ik een heel gedoe. Niet
gedaan dus. Ze hebben nooit meer in Nederland opgetreden.
Eigenlijk niets aan de hand, ware het niet dat ik ongeveer twee jaar later
tot over mijn oren meegezogen werd in muziek die ik niet voor mogelijk
hield: de lp* 'Revolver'. Vanaf die tijd was ik Beatlesfan. Ik kocht alle
platen en draaide ze tussen school en slapen voortdurend. Vaak moesten
zowel school als slapen ervoor wijken. Ondertussen besloten mijn
helden niet meer op te treden en nog erger: na nog wat jaren gingen ze uit
elkaar. Ik kocht een paar lp's van Paul, een paar van John en van George,
maar ik vond het niet meer wat het geweest was.
De tijd ging voort. John werd vermoord en veel later ging George dood aan
kanker. Was ik maar naar Blokker gegaan.
In oktober las ik dat Paul McCartney in Arnhem een concert zou geven.
Hoewel de zestig gepasseerd kwamen in mij enorme (puberale?)
krachten boven. Dit ging ik niet missen! Geen Beatles, maar wel veel
Beatlesmuziek en de kans om tenminste nog één levend lid van mijn
legendarische groep te zien.
Op 24 oktober begon de kaartverkoop. Om tien uur. Om negen uur zat ik
al klaar bij de telefoon. Even voor tienen begon ik. 'Het nummer dat u draait
is overbelast. Probeert u het later nog een keer.' Aan me hoela! Net zolang
proberen totdat ik ertussen zit. Na vele pogingen: 'U zit in de wachtrij. U
bent nummer eenendertig.' Daarna na lang aftellen: 'U bent verbonden met
Ticketdirect. Al onze lijnen zijn bezet. Er zijn nog eenendertig wachtenden
voor u. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen.' Wéér nummer eenender-
tig. Wéér aftellen. Dit keer duurde het langer. 'Nog één wachtende voor
u.' Mijn hart klopte in mijn keel. 'Met Ticketdirect, een heel goede morgen',
zei een opgetogen vrouwenstem. 'Helaas hebben wij een computerpro-
bleem en kunt u hier geen tickets bestellen.' Na ongeveer twintig minuten
bellen, kosten ongeveer acht euro, terug bij af. Gelukkig legde ze uit dat
er tijdelijk een website opengesteld was, waar ik kon bestellen.
Even later rolden uit mijn printer twee tickets voor het evenement. Alsof
het de gewoonste zaak van de wereld is. Geen nacht van tevoren in de
rij staan voor wat we vroeger gewoon kaartjes noemden, maar twee A-
viertjes komen, van weet ik waar, m'n huis binnen gerateld.
Eergisteren, 9 december was het zover. Met mijn zoon, die geboren werd
toen de eerste Beatle al niet meer onder ons was, naar het GelreDome.
Paul! Hij was het echt! Hij was niet dood, hoewel sommigen dat ooit
beweerden. Zevenenzestig jaar oud speelde hij voornamelijk liedjes van
veertig jaar of langer geleden. Ze klonken alsof hij ze gisteren gemaakt
had.
Nee, hij schreef die avond geen muziekgeschiedenis, dat had hij al
gedaan. Historisch was het wel. En de fout van Blokker, 45 jaar geleden,
is rechtgezet.

Eric de Klerk

*lp = afkorting van long play. Een schijf van 30 centimeter doorsnee, die
gebruikt werd op speciaal daarvoor gemaakte apparatuur om muziek
weer te geven. Voorloper van de cd.

Een kerstgedachte…
Over enkele dagen is het weer Kerst en gedenken wij de geboorte van
Jezus, zo'n 2000 jaar geleden. Dan horen we weer: 'Stille nacht, Heilige
nacht' en 'Vrede op aarde des mensen welbehagen'. De kerstboom staat
weer in onze huizen, de kerstverlichting in ons dorp is zichtbaar aanwezig
en de kerstkaarten zijn de deur uit. Voor eenzamen en zwervers wordt
weer iets gedaan, want met Kerst denken we aan hen.

Toen ik dit opschreef moest ik denken aan een ontmoeting, zomaar op
straat in Rotterdam.
Het was een koude winteravond in december, de etalages waren met
kerstverlichting versierd en hier en daar liepen mensen op zoek naar
kerstcadeautjes. Voor een etalage stond een jonge vrouw in een oude
versleten mantel. Minutenlang keek ze naar iets, ze haalde haar porte-
monnee te voorschijn en keek wat er in zat. Het was schijnbaar niet
genoeg om iets te kopen en ze stopte het verdrietig weg. Misschien had
ze een kind dat ergens op haar wachtte en dat ze blij wilde maken met een
cadeautje. Ik liep naar haar toe en wilde vragen of ik kon helpen door iets
te geven…
Toen ik haar aankeek leek ze net een madonna met haar droevige ogen.
Ze paste niet in de oude versleten kleren die ze droeg. Misschien was ze
ooit rijk geweest en uit haar land gevlucht. Ik wist het niet, ik durfde haar
niets te geven omdat ik bang was haar te kwetsen in haar eigenwaarde.
Ik gaf haar enige woorden van troost en moed en dat waardeerde ze en
we gingen uiteen… Toen ik nog eens omkeek dacht ik: Wie ben je
eigenlijk, waar kom je vandaan, wie kent jou en heb je wel een thuis? Ik
wist het niet en ik liep verder. In de straten van de stad hoorde ik de echo
van 'Er is een kindeke geboren' en 'Vrede op aarde'. Het gebeurde heeft
me zeer ontroerd. Wat doen wij met Kerst? Natuurlijk gezelligheid en
warmte, maar ook denken aan elkaar…
Ik wens u allen goede kerstdagen en alvast een mooi Nieuwjaar.

December 2009
Jan Venema

Korte verhalen schrijven
Door de drukke decembermaand bent u er misschien niet aan toegeko-
men om u aan te melden voor de cursus 'Korte verhalen leren schrijven'.
Start: 11 januari om 19.30 uur in t Schienvat.
Aantal lessen: 12
Duur: 2.5 uur
Kosten:  100.-
Leidster: Bianca Boxtart.
Tot maandag 4 januari kunt u zich aanmelden bij:
mw. Groenhof T 551228 of mw. Steendam T 551633.
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Project Oekraine
Project 1:
Het verbouwen van een huis
Er is een woning aangekocht door
een  Nederlandse  man  die  in  de
Oekraïne woont. Van deze woning
kunnen alleen de muren blijven
staan. De rest moet vervangen
worden. Het is de bedoeling dat wij
gaan zorgen dat er een nieuw dak
op deze woning komt.
Albert Veldman zal de leiding van
dit project op zich nemen en we
gaan hier ongeveer 2 weken aan
werken. Als deze woning af is, dat
zal ons niet lukken, maar we kun-
nen in ieder geval een flinke start
maken, is het de bedoeling dat hier
een gezin gaat wonen met  pleeg-
kinderen. Ook financieel gaan we
dit project steunen.

Project 2:
Het organiseren van een kamp
In hetzelfde dorpje als waar het
bouwproject plaats vindt, bevind
zich een kampterrein. Op dit terrein
bevindt zich een slaapgebouw,
kookgelegenheid en speelveldjes
enzovoorts. Er is plaats voor onge-
veer 80 kinderen. Via de kerken in
de omgeving krijgen kinderen uit
arme gezinnen een kans om naar
dit vakantiekamp te gaan. Wij gaan
de activiteiten organiseren en be-
kostigen. Ook betalen wij de ver-
blijfskosten van de kinderen. Dit is

 20,- per kind. Ze kunnen dan 1
week blijven.
We bieden kinderen die nooit op
vakantie gaan zo de gelegenheid
om een weekje alles te vergeten en
heerlijk te genieten.

Project 3:
Helpen in een gezin
Dit gezin gaan we ondersteunen in
de weken dat we in de Oekraïne
zijn. Zowel financieel als prakti-
sche hulp. Bijvoorbeeld een dagje
oppassen, zodat de ouders eens de
handen vrij hebben. Of de kinderen
bezighouden, helpen bij de verzor-
ging enzovoorts.

Project 4:
Ziekenhuis/Weeshuis
We willen in de weken dat we in de
Oekraïne zijn graag helpen in het
ziekenhuis om de baby's te verzor-
gen. Altijd maar zeker in de vakan-
ties krijgen deze baby's veel te
weinig aandacht en zorg. Het is erg
lastig om binnen te komen in een
ziekenhuis. Men is daar vaak arg-
wanend en afwijzend tegenover
buitenlanders.
Via Margreet Plas proberen we dit

project voor te bereiden. Maar het
blijft onzeker of dit door kan gaan.

Wat gaan we verder doen?
We gaan elk plekje in onze auto's
benutten om kleding, speelgoed en
dekens mee te nemen voor de
mensen in de Oekraïne. We hopen
dit uit te kunnen delen en daar
mensen blij mee te kunnen maken.
Een gedeelte van het geld gebrui-
ken we ook voor onze reis.
We rekenen op  150,- p.p. voor
benzine, overnachting, eten en drin-
ken.
Alle deelnemers hebben inleggeld
betaald en de rest van het geld
proberen we via allerlei acties bin-
nen te krijgen.

Wanneer gaan we?
We vertrekken op vrijdag 23 juli en
we komen terug op zaterdag 14
augustus.
We reizen op een vrijdag en zater-
dag. We hebben dan de zondag om
uit te rusten en op maandag gaan
we aan de slag met de projecten.
De laatste week willen we gebrui-
ken om de projecten af te ronden
maar ook om met elkaar van de
prachtige natuur te genieten en zo
alles wat we meegemaakt hebben
te verwerken en te evalueren.
Dit is ook erg belangrijk. De cul-
tuurverschillen zijn erg groot. Alles
wat we mee zullen maken zal zeker
een diepe indruk achter laten.

Wie gaan er mee
Ook zult u in onze nieuwsbrief een
rubriek vinden over: Wie gaan er
mee. Elke nieuwsbrief zullen 2 le-
den zich voorstellen.

Ik ben Anja Mars, 18 jaar en woon
in kantens. Met een groep jeugd
werd er een project opgezet voor
jongeren om naar Oekraïne te gaan
om daar mensen te helpen. Ik ga
mee omdat ik dit een kans vind om
iets van de wereld te zien, ik dit een
leuke gelegenheid vind om het con-

tact met de jeugd te versterken en
omdat ik het als een opdracht voel-
de om mee te gaan, in de bijbel staat
dat je elkaar tot een hand en een
voet moet zijn, ik voelde mij hier
voor geroepen. Ik hoop dat het een
hele succes volle reis wordt waar-
in wij heel veel kunnen doen en
leren.

Anja Mars

Ik ben Ineke Veldman en ben op dit
moment van schrijven 19 jaar oud.
Woon in Kantens samen met mijn
ouders en mijn 2 broertjes.
Afgelopen voorjaar zijn Jelte en ik
op het idee gekomen om een keer
met vrienden op vakantie naar
Oekraïne te gaan.
Inmiddels is dit idee uitgelopen op
een groot project zoals jullie wel
kunnen lezen in de rest van deze
nieuwsbrief.
Mijn motivatie om mee te gaan
komt vooral omdat ik al een keer

eerder in Oekraïne ben geweest.
Het heeft toen veel indruk op mij
gemaakt. Vooral hoe daar geleefd
word en hoe de mensen met elkaar
omgaan. Ik wil graag ervaringen
opdoen en de mensen in Oekraïne
helpen. Ik hoop dat het een mooie
reis gaat worden en wij de mensen
daar een onvergetelijke 3 weken
kunnen geven.

Ineke Veldman

Welke acties gaan we nog organi-
seren

 We doen mee aan de kerstwan-
deling en verzorgen dan een work-
shop op Oosterweg 7 in Kantens.
Hier bieden we spulletjes te koop
aan en we vertellen graag over
onze reis.

 Volgend jaar mei is er de Hipo-
lytusrun in Middelstum. De kinde-
ren van de Prof. B. Holwerdaschool
gaan zich dan laten sponsoren voor
dit project.

 Verder zijn we natuurlijk present
op markten e.d. in Kantens en om-
streken.

Tot slot
Als u gift wil overmaken kan dat op
rekeningnummer: 851212387 t.n.v.
Marjan Veldman-Kremer O.v.v.
Oekraïne. En natuurlijk kunt u altijd
een kijkje nemen op onze website:
www.projectoekraine.nl

Wie,
wat,

waar?
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Pleegzorg
In Nederland zijn duizenden kinde-
ren en jongeren die bij iemand an-
ders wonen. Als dat officieel gere-
geld is, noem je dat pleegzorg.
Soms is dat voor korte tijd, soms
tot ze 18 zijn. Er zijn uiteenlopende
redenen waarom kinderen in een
pleeggezin wonen en ze worden
daarom ook in verschillende vor-
men van pleegzorg opgevangen,
zoals: Weekend- en vakantiepleeg-
zorg, Pleegzorg voor langere tijd,
Crisisopvang of Netwerkpleegzorg
(familie of bekenden). In Neder-
land wonen ± 10.000 kinderen in
een pleeggezin.

In onze dorpen is een aantal gezin-
nen dat de taak van pleegouder op
zich heeft genomen. Een aantal hier-
van heb ik benaderd en gevraagd
hier iets over te vertellen. Bij Mart-
ha Krijgsheld en de familie van Dijk
uit Kantens wonen op dit moment
pleegkinderen in huis. De pleeg-
zoon van de familie Oudman uit
Stitswerd is onlangs na lange
pleegperiode verhuisd. Zij hebben
met elkaar gemeen, dat zij naast de
zorg van een pleegkind of pleegkin-
deren, ook nog 'eigen' (lees biologi-
sche) kinderen in de leeftijd van
scholier tot (bijna) volwassen heb-
ben.

Hoe is pleegzorg op je pad geko-
men?
Antje en Jan Marten van Dijk wilden
altijd al iets voor een ander doen en
kwamen uiteindelijk bij pleegzorg
uit. Na het volgen van een cursus
voor pleegouders en een poosje
'weekend' pleegzorg, kwam Ferry
in hun gezin. Ferry (nu 7 jaar) valt
onder de zogenaamde 'perspec-
tiefbiedende' pleegzorg en zal waar-
schijnlijk tot zijn 18e bij hen blijven.
Martha Krijgsheld was zich aan het
oriënteren op adoptie en kwam via
advertenties in de krant op het idee
van Pleegzorg. Na het volgen van
een cursus voor pleegouders was
Martha helemaal om: dit is het! 'Ik
wil graag iets betekenen voor kin-
deren die het minder goed getroffen
hebben in hun leven', zegt ze. Mo-
menteel wonen er 4 pleegkinderen
bij Martha en een vijfde pleegkind
komt eens in de vier weken een
weekend (weekend-pleegzorg).

Bij de familie Oudman liep het wat
anders. Zij werden als het ware
overvallen toen een kennis hun
naam aan Pleegzorg doorgaf en er
in een concreet geval crisisopvang
gezocht werd. Zij stonden beiden al
positief tegenover het goede werk
van zorg voor pleegkinderen. Zij
namen hun pleegzoon onder hun
vleugels en het was de bedoeling
dat ook hij tot zijn 18e daar zou
blijven wonen. Helaas is hij onder-
tussen verhuisd naar een neutrale
woonvorm, omdat hij werd ver-
scheurd door de loyaliteit tussen de
pleegouders en zijn eigen ouders.
Gelukkig komt hij iedere maand
nog een weekend logeren.

Hoe vindt plaatsing van een pleeg-
kind plaats?
De pleegzoon van Jan en Hilma
Oudman is bij hen geplaatst via AJL
(Ambulante Jeugdbescherming &
Jeugdhulpverlening Leger des
Heils). AJL is een landelijk werken-
de instelling voor (gezins)voogdij
en jeugdreclassering. Eerst vond
er een informatief gesprek plaats
met de voogd, waarna de pleeg-
zoon kwam kennismaken. Toen de
'klik' er van beide kanten was en
AJL ook zijn goedkeuring gaf, is hij
in Stitswerd komen wonen.
Martha krijgt haar kinderen via
Jeugdzorg Groningen en ook van
het Leger des Heils. Martha heeft
vaak crisisopvang gehad; dan hoor
je een paar uur van tevoren dat er
een kind wordt gebracht. 'Er is zelfs
op kerstavond eens een jongetje
van 2 bij ons geplaatst' vertelt Mart-
ha. Wanneer het kind als crisisop-
vang is ondergebracht, hebben de
instanties een week of drie de tijd
om een geschikte plek te zoeken.
De laatste tijd fungeert Martha ook
als observatiegezin. Ook vrij plot-
seling worden er kinderen bij haar
geplaatst voor een periode tussen
een half jaar en een jaar. In die
periode vinden er vrij intensief di-
verse onderzoeken en gesprekken
plaats en wordt er uitgezocht wat er
precies aan de hand is en waar het
kind naartoe gaat: naar zijn eigen
ouders of naar een perspectiefbie-
dend pleeggezin.
Antje en Jan Marten hebben zich
aangemeld als pleegouder bij de
SGJ (Stichting Gereformeerde
Jeugdzorg). Het verzoek om plaat-
sing van Ferry kwam vanuit de
SGJ, maar de voogd van Ferry is
van Jeugdzorg Groningen.

Op welke wijze is er contact met
de instelling of met de ouders?
Aangezien er veel pleegkinderen
bij Martha zijn ondergebracht, komt
er zeer regelmatig een pleegzorg-

werker langs. Ieder van de pleeg-
kinderen heeft een voogd bij de
instelling, waar ook regelmatig
gesprekken mee plaatsvinden. Het
contact met de ouders is heel ver-
schillend: als het ook maar enigs-
zins mogelijk is, hebben vooral
baby's wekelijks contact met hun
biologische ouders.
In die jaren dat hun pleegzoon bij
Jan en Hilma woonde, was het
bezoek met de familie heel erg
wisselend en was geheel afhanke-
lijk van de situatie. Zo was er wel
regelmatig bezoek met de moeder
geregeld, af en toe met zijn vader en
een paar keer met zijn broertje of
andere familieleden. Met het AJL
was er maandelijks contact en tus-
sen de voogd en hun pleegzoon een
aantal keren per jaar, of vaker in-
dien dit nodig was.
Ferry bij de familie van Dijk heeft
een maandelijkse bezoekregeling
en gaat dan met zijn broer en 2
zussen naar hun ouders. Daarnaast
lopen alle contacten via de pleeg-
zorgwerker.

Het is fantastisch dat er mensen
zijn die kinderen uit een 'gebroken'
gezin weer een basis voor het leven
willen geven. Maar deze kinderen
nemen natuurlijk een rugzakje met
bagage mee. Op de vraag wat zij het
moeilijkst vinden van pleegzorg,
antwoordde Martha dat sommige
kinderen zo beschadigd aankomen,
dat ze tegen alles en iedereen vech-
ten. Deze kinderen zijn dan bijna
niet te helpen en hebben een grote
invloed op de rest van het gezinsle-
ven. Jan en Hilma Oudman hebben
ervaren dat een 'vreemd' kind in
huis dat het een en ander heeft
meegemaakt, invloed heeft op de
sfeer in huis. Er is een 'energie-
vretend' wezen aanwezig. Jan Mar-
ten en Antje van Dijk kunnen dit
beamen en vinden het vooral moei-
lijk om in het begin van de pleegpe-
riode een '24-uurs dienst' te moeten
draaien. Je kunt dan niet zeggen: ik
ben er even niet. Daarnaast hebben
je eigen kinderen ook hun aandacht
nodig.

Maar pleegouder zijn is een nobele
taak en heeft ook zeker zijn mooie
kanten. Volgens de familie Oud-
man geeft het hen energie en vol-
doening te weten dat zij iets kunnen
betekenen voor hun naaste in nood.
Dat je een positieve bijdrage kunt
leveren aan het opgroeien van een
kind dat in een moeilijke positie zit.
Antje van Dijk: 'Je ziet het dan op-
bloeien en tot rust komen en zich
helemaal thuis voelen, niet alleen
in ons gezin, maar ook in het dorp,
op school e.d.'. Martha krijgt er een

kick van als zij de kinderen ziet
opbloeien. Zij probeert voor haar
pleegkinderen de volwassene te
zijn die er altijd voor ze is en waar
ze steun en liefde van kunnen krij-
gen, want zegt ze: 'ik kan de moeder
nooit vervangen'.

Wat voor impact heeft een pleeg-
kind op jullie eigen kinderen?
Voor Ferry hebben Antje en Jan
Marten een logeeradres, waar hij af
en toe een nachtje kan logeren. Die
dagen gebruiken ze dan om met het
eigen gezin iets leuks te doen, zoals
een keer uit eten gaan. Dit is voor
hun eigen kinderen heel belangrijk.
Martha heeft momenteel alleen
haar jongste zoon nog thuis wonen.
Volgens Martha is het net als met
eigen broers en zussen, met de één
klikt het wel en met de ander niet.
Daarnaast verandert het nog een
paar keer bij het ouder worden (pub-
eren).
Bij de familie Oudman bracht een
pleegkind in het begin ook een on-
veilig gevoel met zich mee. Later
werd dit een speelkameraadje en
onbewust werden zij ook een erva-
ring rijker: dat er niet overal zomaar
gewoon een 'thuis' is.

Wil je een reactie geven op een van
onderstaande woorden?
Thuis: Dit wens ik elke mens toe,
dat hij zich ergens echt thuis kan
voelen (Antje)
Familie: Is volgens mij  je basis,
ook voor pleegkinderen is een goe-
de band met de eigen biologische
ouders heel belangrijk (Martha)
Liefde: Liefde en vertrouwen zijn
belangrijke bouwstenen voor pleeg-
zorg (Hilma)

Tot slot voegt Hilma het volgende
toe: 'Helaas is pleegzorg nodig.
Omdat er veel nood is en veel vraag
naar pleeggezinnen, is het gewel-
dig als mensen zich hiervoor be-
schikbaar kunnen stellen'.

En als interviewer kan ik me bij het
laatste helemaal aansluiten. Ik wil
alle drie gezinnen heel hartelijk
bedanken voor hun openheid.

Alette de Vries-Rennen

Wie,

wat,

waar?
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Hallo!
Wij zijn Niels-Jan Zark en Charlotte von Hebel, ik (Charlotte) ben geboren
op 29 juli 1989 in Groningen, de eerste drie jaar van mijn leven heb ik
gewoond in Roden. Op mijn derde zijn wij dus verhuisd naar Kantens.
Mijn ouders wilden verhuizen en een nicht van mijn moeder woonde toen
in Huizinge en vertelde dat er een huis te koop stond in Kantens. Zo zijn
wij hier terecht gekomen.

Niels is geboren in Zandeweer. Hij
is geboren op 13 mei 1990. Hij
woonde daar samen met zijn
ouders, zusje en drie broertjes. Wij
kenden elkaar al van de middelba-
re school, HHC Uithuizen. We had-
den op een avond afgesproken in de
discotheek Moonlight in Mid-
delstum. Van het één kwam het
ander en hij vroeg mij verkering.
Niels heeft 6 jaar bij ZEC gevoetbald
maar toen hij elke dag op de fiets
naar Kantens kwam en steeds meer
mensen leerde kennen, is hij bij
KRC gaan voetballen.
Ook is hij bij het jeugdhonk terecht
gekomen omdat we daar elk week-
end zaten en ik daar vrijwilliger
ben. Niels is inmiddels voorzitter

van het Kantsterjeugdhonk en ik
bestuurslid. Ook ben ik vrijwilliger
van de kinderspeelweek, waar
Niels nu ook al vijf jaar aan mee
helpt, wat we allebei ook nog steeds
elk jaar met plezier doen. Wij heb-
ben ons in juni 2008 ingeschreven
bij de woningbouwstichting.
Zes maanden later kregen we een
brief in de deur dat er een woning
beschikbaar was in de Kooistraat.
Twee weken later konden we de
sleutel ook al ophalen, zo gezegd zo
gedaan. Er moest erg veel gebeu-
ren, veel verven en schoonmaken.
Met hulp van vrienden en familie
konden we ons huisje mooi op-
knappen en inrichten. Daar waren
we heel blij mee, en woonden we

vanaf januari in de kooistraat op
nummer 12.  Nu wonen wij daar al
bijna weer een jaar met veel plezier
en is ons huis helemaal zoals wij
het willen hebben.

Niels en ik gaan allebei nog naar
school. Niels zit in het tweede jaar
van de opleiding Transport en Logis-
tiek, hij gaat vier dagen naar school.
Naast zijn studie werkt hij ongeveer
4 jaar op de Slagerij bij de Jumbo in
Uithuizen. Ik zit in het laatste jaar van
de opleiding SPW, ik ga drie dagen
naar school en heb twee dagen sta-
ge bij kids 2b in Bedum. Zoals het nu
lijkt ga ik hierna nog niveau vier
doen dus nog een jaartje langer aan
de studie.

En in het weekend voetbalt Niels en
ga ik vaak mee samen met een
aantal andere voetbalvrouwen;) we
zijn dus vaak te vinden in de voet-
balkantine of het jeugdhonk, waar
we het ook vaak erg gezellig heb-
ben met vrienden.
Ook ben ik/wij nog vaak gezellig
thuis bij mijn lieve ouders, zus en
broertje. Maar we vinden het ook
heerlijk om lekker met z'n tweeën
thuis op de bank te hangen.
Wij vinden het leuk om in Kantens
te wonen, lekker dichtbij onze fami-
lie en vrienden. Wij hebben het hier
erg naar onze zin en hopen hier nog
jaren met veel plezier te wonen.

Niels & Charlotte

Stichting Europa-kinderhulp
Het aantal gastouders is de laatste jaren afgenomen. Dit heeft tot gevolg
dat er steeds minder 'kwetsbare' kinderen van een onbezorgde vakantie
kunnen genieten. Kinderen die om welke reden dan ook als 'kwetsbaar'
aangemerkt worden. Kinderen die deze vakantie hard nodig hebben. In
Drenthe, Friesland en Groningen komen kinderen uit Nederland, Bosnië,
Duitsland en Frankrijk. Gun deze 'kwetsbare' kinderen, in de leeftijd van
5 tot 12 jaar, de vakantie van hun leven en nodig een kind uit voor 3 weken
in de zomervakantie.

Uit Bosnië komen in totaal 75 kin-
deren uit het voormalige oorlogs-
gebied naar Nederland. Het meren-
deel van hen woont nog steeds in de
daar aanwezige vluchtelingenkam-
pen. De kinderen uit Bosnië worden
over het algemeen per 2 geplaatst.
De gastouders krijgen een woor-
denlijst en de vakantiekinderen een
pictogrammen boekje. Verder ko-
men er een aantal tolken mee naar
Nederland. De ervaring leert dat dit
voldoende is om deze 3 weken op
een plezierige manier door te bren-
gen. De exacte periode is nog niet
bekend.
Uit Bosnië komt slechts een be-
perkt aantal kinderen naar Noord
Nederland, deze worden in eerste
instantie bij bestaande gastouders
ondergebracht.

De Franse kinderen komen vooral
uit de voorsteden van de grote Fran-
se steden waar het onveilig is om
buiten te spelen en het leven uit-
zichtloos is. De reis van Croix Rou-
ge komt van 3 tot 23 juli 2010 en
Secour Populair van 17 juli tot 7
augustus 2010. De kinderen uit
Hannover en Oldenburg komen van
12 tot 30 juli 2010. De kinderen uit
Rotterdam van 26 juli tot 13 augus-
tus 2010.

Voor informatie kunt u contact op-
nemen met:
mw. A. Hommes T 0598  446446.
Ook kunt u kijken op
www.europakinderhulp.nl
De kans dat een 'kwetsbaar' kind
met vakantie gaat is net zo groot als
de kans dat u nu belt.

Wie, wat, waar?
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OLJOARSOAVOND

 't Is weer veurbie', zucht t'olle joar
wel haar docht,dat t zo zwoar zol wezen?
Loater zellen ze ien de bouken lezen
Twijdoezendnegen moakte nait veul kloar.

Veur de leste moal slagt d'olle klok ien toren.
of hai nou ien Kannes,Röppem of Stivverd stait,
aans overaal dezulfde tied vergait
is mit de leste slag t oljoar verloren.

Aans laange wiezer stroalrecht veur lutje staait,
En twaalfde slag gaalmt over t flakke laand
druk hai t oljoar zunder drutjen over raand
en kiepelt hom ien d 'aiweghaid.

Din trilt de lucht van t vuurwaarkknallen,
Karbidbuzzen dreunen weer gedureg, geduldeg noa elkoar
Vuurpielen sizzen, knappen en loaten steerns valen
En wie binnen weer blied mit t nijjoar.

Aldert   Ritzema

ROADSEL
Oplössing van nummer 10:
Kovviemeuln

Nije roadsel:
As e lopt, din staait e,
Moar as e vlugt,din ligt e.

Midwintertied, n gezellege tied
November en december, dat binnen leste twij moand van t joar en den
is t soavends op tied duuster. Midwintertied begunt op elf november en
duurt tot twij feberwoarie. Noa Sunnemeerten en Sunnerkloasdrokte
komt stoaregaan haile boudel ien kerstsfeer.

Vrouger kocht pa onnerwegens
aaltied n kerstboom. Eer boom op-
tuugd was, kwam der n klaid ien
houk van koamer te liggen woar hai
op te stoan kwam. Boom werd ien
n grode emmer mit klaai oet toen
zet.  Om emmer  tou  kwam rooie
crêpe papier. As boom weer oet
koamer mos, bleven der laank naal-
den ien vlouerklaaid zitten. Op kerst-
doagen zölf aten wie gewoon eerab-
bels mit greunte en aaltied n dikke
rolloade. Gourmetten of zukswat
was der dou nog nait. Mit kerst was
t voak dik winter en kon der volop
scheuveld worden op iesboan.
Op oljoarsdag bakte pa euliekou-
ken ien biekeuken. Beslag werd
kloarmoakt en dat mos den riezen
veur kachel ien koamer. Den mog-
gen wie nait te veul hinneweer lo-
pen, want mit tocht as deur open
ging, kon t beslag ienzakken. Pa
bakte nait allinneg veur ons zölf.
Euliekouken brochten wie noar fe-
milie, noabers en bekenden. Ien
oljoarsnaacht as twaalf uur west

was, gingen wie op pad om buren
t nijjoar òf te wennen. Ie werren
nuigd om mit mekoar ien hoes n
klokje te drinken. En zo luip men
van ain hoes noar aander hoes ien
dörp, woar dat mor licht braandde.
Op nijjoarsmörn mozzen wie as
kwoajonges op tied dörp ien om te
kieken wat ter aalpmoal versleept
was. Voak stonden der aalpmoal
fertuten bie kerk en t gemaainte-
hoes en op t Schienvatdak, zoas
boerenwoagens en wat mìnsken
mor ien boeten stoan loaten haren.
Op nijjoarsdag kwam bie ons thoes
smirregs femilie op verziede en zat
haile koamer vol. Stopfles mit braan-
dewien mit rezienen stond midden
op toavel. Dat heurde bie nijjoars-
dag. t Was hier ien Grunnen ook wel
de gewoonte om stamppot sniebo-
nen te eten. Bie ons thoes nait, want
gonnent haren niks mit sniebonen
op. As ie dit lezen is ter toch hailveul
aans as vrouger.

Gerad Werkman

GRUNNEGER RESEPTEN

Recept Brandewijn met rozijnen:
3 pond rozijnen (1 stopfles vol)
grote of kleine gele
½ pond kandygruis
2 kaneelstokjes
1 fles inmaakbrandewijn of gewo-
ne
Rozijnen eerst wassen. In een pan
rozijnen , kandijgruis, kaneelstok-
jes en weinig water (1 cm) goed
laten wellen tot de rozijnen zacht
zijn. Laten afkoelen, in de stopfles
doen en brandewijn opgieten. Ver
van tevoren maken, dan worden ze
lekker stroperig.

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.

Povverd
Wat mout der ien:
Onze waaitmeel, n onze boukwaait-
meel, n tuutaai, twij moatjes melk,
n onze krinten en rezienen, n snoef-
ke zolt, n beetje reuzel.
Hou mout je t doun:
Meng t meel mit dáai, snoefke zolt
en  de  melk  tot  n  mooie  gladde
massa zunder kloeten der ien, dou
er din de krenten/rezienen deur.
Smelt de reuzel en vet de vörm doar
mit ien.
t Haile zwikkie ien de vörm doun.
Zet de povverd ien n oven mit veul
onderwaarmte (veur t deurgoaren )
omenbie n uur, woarvan t leste
ketaaier bovenien om broen te wor-
den.

Eet smoakelk!
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
(VRIJGEMAAKT) KANTENS

25 december - 1e Kerstdag
11.00 uur - ds. T. Groenveld, Roode-
school

27 december
11.00 uur - ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur - ds. S. Schaaij, Eelde

31 december- Oudejaarsdag
19.30 uur - ds. A. v.d. Sloot, Bedum

1 januari
10.00 uur - Leesdienst

3 januari
09.30 uur - ds. H.W. van Egmond,
Ten Boer
16.30 uur - ds. L.G. van der Heide,
Boerakker

10 januari
11.00 uur - ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur - Leesdienst

17 januari
11.00 uur - ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 uur - ds. J.M.A. Groeneveld,
Bedum

24 januari
09.30 uur - ds. W.F. Wisselink, Leek
16.00 uur - ds. H.G.A. Gunnink, Ten
Boer

31 januari - Oudejaarsdag
09.30 uur - ds. G. Timmermans,
Groningen
14.30 uur - ds. T. Groenveld, Roode-
school

7 februari
09.30 uur - ds. A.H. Driest, Gronin-
gen
14.30 uur - ds. G.O. Sander, Assen

DORPSKERK ROTTUM

26 december - 2e kerstdag
19.00 uur - ds. E.B.G.W. Ockels

10 januari
19.00 uur - ds. A.J. Fraanje

24 januari
19.00 uur - br. F. Stalman
_________________________________________

Protestantse gemeente
Kantens - Stitswerd

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

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

27 december
10.00 uur - dhr. H.J. Dijkstra, Gas-
selternijveenschemond

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

1 januari
10.30 uur - Nieuwjaarsochtendge-
bed door gemeenteleden in Salem

3 januari
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
(koffie/thee na de dienst in Salem)
10 januari
10.00 uur - dhr. H.J. Dijkstra, Gas-
selternijveenschemond

17 januari
10.00 uur - ds. A.J. Fraanje, Drach-
ten

24 januari
10.00 uur - ds. G.A. Schoonheim,
Drachtstercompagnie

31 januari
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk,
Haren - viering heilig Avondmaal
_________________________________________

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS

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

27 december
09.30 uur - ds. P. C. de Lange
14.30 uur - ds. P. C. de Lange

31 december - Oudejaarsdag
19.30 uur - ds. P. C. de Lange

1 januari
10.00 uur - ds. P. C. de Lange

3 januari
09.30 uur - ds. P. C. de Lange
14.30 uur - ds. P. C. de Lange

10 januari
09.30 uur - ds. J. Sijtsma
14.30 uur - ds. J. Sijtsma

17 januari
09.30 uur - ds. P. C. de Lange
14.30 uur  ds. P. C. de Lange

24 januari
Voorbereiding H. A.
09.30 uur - ds. P. C. de Lange
19.00 uur  Opendeurdienst - ds. P.
C. de Lange

31 januari
Viering H. A.
09.30 uur - ds. P. C. de Lange
14.30 uur - ds. P. C. de Lange
______________________________________

Koning Jezus
Wij spelen het kerstspel
en zingen daarbij
van engelen en herders,
van een moeder zo blij.

Want u werd geboren,
gelegd in wat hooi,
geen wieg maar een voerbak
en toch was het mooi.

Toen u werd geboren,
in een stal zo klein,
kon niemand bedenken
dat u ooit koning zou zijn!

Wij danken u, Heer,
want wij vieren dit feest
omdat u de kleinste
voor ons bent geweest.

Ineke Dolfsma-Troost

Kinderkerstfeest
met musical
Waar gaat het om met kerst? Om
de cadeautjes en het lekkere eten?
Of om de geboorte van Jezus? Wat
vind jij? Zouden de mensen over
1000 jaar Jezus vergeten zijn? In
de musical ontdekt de hoofdper-
soon door een bijzondere droom
dat het kerstfeest om veel meer
gaat dan cadeautjes, een kerst-
boom en lekker eten…

Wat: kinderkerstfeest met musical
'Kerst heeft de toekomst'
Wanneer: tweede kerstdag, 26 de-
cember 2009, om 10.00 uur.
Waar: gereformeerde kerk vrijge-
maakt, Pastorieweg 21 te Kantens
Iedereen is van harte welkom en na
afloop is er koffie en thee.

Tot ziens!
Vriendelijke groet, de kinderkerst-
feestcommissie.

Wie,
wat,

waar?
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Agenda
Kantens
1 januari
Jeugdhonk
01.00 uur
Nieuwjaarsfeest Jeugdhonk

Donderdag 7 januari
t Schienvat
19.00 tot 23.00 uur
Nut Feest

Zaterdag 9 januari
t Schienvat
20.00 uur tot .....
Nieuwjaars Instuif (met Alex, zang
en entertainment, karaoke)

Maandag 11 januari (o.v.b.)
t Schienvat
19.30 tot 22.00 uur
Cursus schrijven Vrouwenraad

Woensdag 27 januari
t Schienvat
19.30 tot 22.30 uur
Bridge

Vrijdag 29 januari
t Schienvat
Generale repetitie Advendo

Zaterdag 30 januari
t Schienvat
19.30 uur
Uitvoering Advendo

Vaste activiteiten 't Schienvat

Maandag
09.30 - 10.30 uur
Body Shape (gym/bewegen op
muziek)
19.30 - 10.30 uur
Toneelclub (Advendo)

Dinsdag
09.45 - 11.15 uur
Volksdansen
(bewegen voor ouderen)
19.30 - 20.30 uur
Tai Bo (bewegen op muziek)
20.00  22.00 uur
Tai Chi
20.30 - 21.30 uur
Heren Volleybal (Climax)

20.00 - 22.00 uur
Schildercursus (o.l.v. Gerda On-
nes)

Woensdag
13.30 - 15.30 uur
Jeugdgym (Climax)

Donderdag
19.30 - 22.30 uur
Damclub (t leert van zulf)

Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Keuken open + dag menu
19.30 - 22.30 uur
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)

Zondag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie SALON

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

Vrijdag 1 en zaterdag 2 januari
is de keuken gesloten!

Vrijdag 8 januari
Bamischotel + geb. ei of geb. aard/
sla/vlees

Zaterdag 9 januari
Geb. aard/groente/vlees

Vrijdag 15 januari
Stamppot boerenkool/worst/spek-
lap

Zaterdag 16 januari
Stamppot of geb. aard/groente/
vlees

Vrijdag 22 januari
Rijst met tjap tjoi

Zaterdag 23 januari
Geb. aard/groente/vlees

Vrijdag 29 januari
Nasi schotel + geb. ei

Zaterdag 30 januari
Erwtensoep met roggebrood/spek

Tel. bestellen 0595 - 551280
b.g.g. 06 - 20839053
Want op = op!
Menu's ook voor de afhaal, m.u.v.
soepen
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Rottum
Zaterdag 23 januari
Bernleftheater
20.30 uur
Raamwerk speelt Barsten.

Stitswerd
Maandag
Dorpshuis
20.00 uur
Repetitie Koor “Pavane”

Dinsdag
Dorpshuis
20.00 uur
Danscursus Heartbeat

Oudjaarsnacht
Dorpshuis
00.15 uur
Dorpshuis open.

Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T0900 - 9229 (0,10 p.min)

TANDARTSEN:
”Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefo-
nisch te consulteren.”

24/25 december
Tandartsenpraktijk Timmerman
Uithuizen
T 0595 - 431716
26/27 december
J.F. Perdok - Baflo
T 0595 - 422723
28 december
Tandartspraktijk Van der Honing &
Van der Zee - Winsum
T 0595 - 442244
29/30/31 december
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies - Winsum
T 0595 - 441545

WEEKENDDIENSTEN 2010

1/2/3 januari
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum
T 0596 - 572818
9/10 januari
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom - Winsum
T 0595 - 441740
16/17 januari
G.J. Heuvink - Ulrum
T 0595 - 402015
23/24 januari
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies - Winsum
T 0595 - 441545

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: T06 - 13731172

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

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE
T 0597 - 412613



20

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

Eindredactie:
Wimjan Rietdijk
_________________________________________

Januari nummer
Uiterlijke  inleverdatum kopij
15 januari 2010

Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens

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.
___________________________________________________

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.
_____________________________________________

Hieronder de giften
t/m 18 december 2009:

Advendo &
Kaanster Vlinthippers  25,00
v.v. KRC ...................  50,00
Rita's Eetsalon ..........  25,00

Lezersfoto!
De Grote Geert. Foto: Cathelijne Hofstede

Oproep
In ons archief bewaren we alle
oude nummers van t Lougnijs,
vanaf haar eerste nummer. He-
laas ontbreken er een aantal.
Wie bewaart er toevallig ook
Lougnijzen en is bereid zijn/
haar exemplaren aan de re-
dactie te geven, ter aanvulling
op het t Lougnijs-archief?
Het betreffen de volgende
nummers:

1983 Juli/augustus
1985 februari - december
1986 mei
1987 mei - juli
1988 september
1994 maart - april
1997 juli/augustus
2000 mei

U kunt uw exemplaar op mijn
huisadres afgeven, of even
bellen, dan haal ik het bij u op.
Het zou mooi zijn als t Loug-
nijs-archief compleet zou zijn
voor de toekomst.

Alette de Vries-Rennen
Klinkenborgerweg 7, Kantens
T 434206
____________________________________________________

TE KOOP:

14 Engelse kop en schotels
 10.-

Oud ovaal houten theeblad
 5.-

Anje van der Hoek, T 551538
____________________________________________________

AANGEBODEN

huishoudelijke hulp.
Alleen in Kantens.
Loes Eissens, T 551121
____________________________________________________

Dankbetuiging
Hartelijk dank voor alle goede
zorgen en tekenen van mede-
leven de afgelopen tijd door
velen.
In het bijzonder onze kinderen
en zeer zeker ook de vervoers-
hulpdienst van de Vrouwen-
raad, die ook altijd klaarstond
om te rijden.

Klaas en Anja Knipper

Wie, wat, waar?

Wij wensen u fijne feestdagen!


