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2010 begon met sneeuw
Nieuwjaarsdag, een mooie zonnige dag. Even over het trottoir langs de Pastorieweg op en neer wandelen.
Heerlijk om buiten te zijn. De sneeuw is weggesmolten, de wegen zijn schoon, hier en daar nog een harde hoop
oude sneeuw op een hoekje. Zou het winterweer voorbij zijn? Had je gedacht! Een paar dagen later ligt er weer
een dikke laag. Het wordt toch geen sneeuwwinter zoals in 1978/79? Regelmatig flitsen de oranje lampen
van de gemeentewagens door de kamer. Een teken dat er gestrooid en sneeuw geruimd moet worden. In de
Ommelander Courant vertellen twee medewerkers van de sneeuwploeg dat ze op de J. Tilbusscherweg in
Rottum altijd goed uit moeten kijken dat ze niet van de weg raken.
Autobedrijf Jager helpt de gemeente
mee met een Unimog met
sneeuwschuiver. Mensen worden
zelf ook creatief. Een buurtgenoot
heeft van zijn zitmaaier een
sneeuwschuivertje gemaakt. Vader
en zoon doen het trottoir voor de
bejaardenwoningen, een mooi gezicht. Hoe werd er vroeger sneeuw
geruimd in onze dorpen? Ik herinner
me uit mijn jeugd dat onze buurman,
Klaas Berghuis die gemeentewerker was, met de gemeentedriehoek
de sneeuw aan de kant schoof. Deze
driehoek was gemaakt van dikke
planken met ijzers er onder. Het
brede achtereind werd verzwaard
met zakken zand en aan de voorkant
bij de punt een paard en later een
tractor ervoor die de 'snijschoef'
door de sneeuw trok. Zout strooien,

ik weet het niet, er was toen niet
zoveel verkeer als tegenwoordig.
Op de straatjes naar de huizen strooiden de bewoners as uit de kachel.
De eerste week van januari is de
week van de Nieuwjaarsvisites. Als
je wilt kun je van de ene bijeenkomst
naar de andere rennen om elkaar het
beste te wensen. In het dorpshuis,
voetbalkantine, Jeugdhonk, overal
is een Nieuwjaarsinstuif. Zouden er
met dit weer mensen geweest zijn?
Tegen het weekend roept Piet Paulusma immers steeds: 'Blijf in huis,
als u er niet uit hoeft'. Dus snel
gezorgd dat er extra brood in huis is,
want je weet niet wat het wordt. Het
wordt een bar weekend met sneeuwjacht, waardoor sneeuwduinen ontstaan. Zondagmorgen, de klok luidt.
Geen kerkganger te zien. Hoe moe-

ten we de dag doorbrengen? Gelukkig is er zaterdag een dik pak kranten bezorgd. Radio en tv zijn er. De
deadline van t Lougnijs komt al weer
in zicht, de stukken moeten klaar. Er
staat een pan zelfgemaakte kippensoep in de kelder en een fles Glühwein om warm te blijven. Wat wil je
nog meer?
't Zel vanzulf weer veujoar worden',
zong Ede Staal!
p.s. Zag u de mooie sneeuwkameel
in een tuin aan de Middelstumerweg? Bij de bushalte aan dezelfde
weg stond een sneeuwman op de
bus te wachten? Of de bus hem
meegenomen heeft, vertelt het verhaal niet.
Anje van der Hoek
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Eindelijk weer ijspret op de
Thomas Wierema IJsbaan!

Uitvaartverzorging
Boersema

Na dagen van ijs en sneeuw reed ik 8 januari langs de ijsbaan. Tot mijn
verbazing waren de banen er door! Er scheen een lekker zonnetje en in
de verte was iemand de baan aan 't vegen. Toen hij dichter bijkwam bleek
het Bert Bultena te zijn. Hij stopte en we maakten een praatje. Ik vroeg
hem of hij het werk van zijn vader had overgenomen (Harm Bultena, zijn
vader, was jarenlang bestuurslid als o.a.secretaris en baancommissaris
van de Noordelijke Rondritten). Hij glimlachte en zei dat hij ook bestuurslid was en mijn vraag dus kon beamen.
De weersomstandigheden hadden
de laatste week voor heel veel
schepwerk gezorgd omdat de ijsbaanveger steeds door het ijs zakte. Maar nu stapte hij er vrolijk op en
tufte weer door.
Ik liep door en zag een oude bekende: Kor Moorlag. In vroeger jaren
was Kor ook al bestuurslid. Hij is
dus wellicht het oudste én langst (in
jaren!) actieve bestuurslid van de
ijsvereniging. Hij hoopt nog vele
jaren met plezier in het bestuur te
blijven en zijn taken te kunnen voorzetten.
Dezelfde middag zouden er
schaatswedstrijden worden gehouden voor de kinderen van de basisschool. Eindelijk dus weer ijspret!
Aldert B Ritzema
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Dorpshuis Stitswerd ontvangt
7310 van het Oranje Fonds
Stitswerd, 6 januari 2010. Het Oranje Fonds stimuleert ontmoetingen
tussen mensen. Onder de naam 'Toplocaties in actie' benaderde het
Fonds bestuurders en gebruikers van dorpshuizen, buurthuizen en
andere ontmoetingsruimtes uit het hele land. De vraag was: kom met
een idee om van uw ontmoetingsruimte een Toplocatie in Actie te maken.
Stichting Dorpshuis uit Stitswerd deed mee en ontvangt 7310 van het
Oranje Fonds om de mogelijkheden van speciale projecten te vergroten.

Het Hogeland College Uithuizen
wint cultuurprijs
Wij (klas 3 TL-Plus en begeleidende docenten) waren voor 5 januari
uitgenodigd door de gemeente Eemsmond om de cultuurprijs van 2009
in ontvangst te nemen. We verzamelden ons in galakleding op Het
Hogeland College in Uithuizen om gezamenlijk naar het gemeentehuis
te lopen. Daar aangekomen wensten we allemaal de burgemeester en
de wethouders een gelukkig Nieuwjaar.
Toen iedereen er was (ook de andere genodigden) begon de burgemeester haar toespraak. Na een
lange Nieuwjaarstoespraak hieven
we het glas en zongen we het Gronings volkslied. Eindelijk was het
zover, we kregen onze prijs uitgereikt. Alie Boekhoudt hield eerst
een toespraak over de prijs zelf en
dat zijzelf mee heeft mogen doen bij
de open monumentendag. De
school kreeg een plakkaat uitgereikt en de leerlingen kregen een
sleutelhanger. Na de uitreiking lie-

ten we een paar filmfragmenten
zien uit het toneelstuk. Daarna zong
Sharona Kregel live nog een nummer van Ilse de Lange, wat zij als
Godin Ceres ook zong tijdens het
theaterstuk. Toen was het officiële
deel afgelopen, maar we bleven
toch nog even voor de gezelligheid.
Gelukkig hadden we de volgende
dag het eerste uur vrij gekregen,
want het werd best laat vanwege de
gezelligheid.
Boukje Miske

Uitbreiding openingstijden
Haarsalon Marthi
Met ingang van 1 februari breidt Haarsalon Marthi haar openingstijden
uit: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 9.00
tot 21.00 uur.
Hebt u zin in een nieuwe look? Of
wilt u een betrouwbaar advies over
wat goed bij u staat?
U bent van harte welkom, de koffie
staat klaar.
Ook over styling en verzorging van
uw haar willen Marthi en Jolanda u
graag adviseren.
In verband met de nieuwe openingstijden is er een AKTIE van 1 t/
m 19 februari:
gratis highlights (scalp voor) bij
kleurbehandeling
10 % korting op knippen (dames
en heren)

We werken uitsluitend op afspraak,
zodat wij u goed van dienst kunnen
zijn. T 551471 of M 06 - 55980016

Wie mist deze (jonge) kat?!?
Hij 'woont' nu bij Erik en Akke
T 252054

Het Oranje Fonds motiveerde bestuurders om met vaste bezoekers, zoals de zangvereniging, de
biljartclub en de jongereninloop te
brainstormen over wensen voor de
accommodatie. De gewenste investering moet leiden tot nieuwe
activiteiten of nieuwe bezoekers.
Alleen ideeën die door de ruime
meerderheid van de gebruikers
gewenst waren kwamen in aanmerking als inzending. Uit het hele
land kwamen ruim 250 ideeën naar
voren. Ook het Dorpshuis uit Stitswerd gaf aan de oproep gehoor. Zij
stelden het Oranje Fonds voor om
de mogelijkheden van het Dorpshuis te vergroten.
Het stichtingsbestuur en de dorpelingen zijn bijzonder verheugd dat
het Dorpshuis nu ingezet kan worden voor verschillende projecten
en activiteiten. Ons Dorpshuis kan
nu optimaal gebruikt worden voor
theater, muziekevenementen,
dansvoorstellingen, filmavonden
en lezingen, voor zowel kinderen
als volwassenen. Hierdoor kunnen
we voor een breder publiek meer
betekenen. Naast dorpsfeesten,
gezamenlijke maaltijden, dans- en
zanggroepen zult u in de toekomst

nog veel meer activiteiten kunnen
verwachten.
Het Oranje Fonds versterkt de samenhang in de buurt en investeert
daarom in het kader van Toplocaties in Actie maar liefst 3 miljoen
euro in nieuwe ideeën en wensen
voor accommodaties in het hele
land. Sociale cohesie in de buurt is
een van de belangrijkste pijlers
onder het bestedingsbeleid van het
Oranje Fonds.
ORANJE FONDS
Het Oranje Fonds is het grootste
nationale fonds op sociaal gebied.
Per jaar besteedt het ongeveer 22
miljoen euro aan organisaties die
een betrokken samenleving bevorderen in Nederland, op Aruba en de
Nederlandse Antillen. Door deze
bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats
in de samenleving. Het Oranje
Fonds wordt o.a. gesteund door de
Nationale Postcode Loterij en de
Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van
het Oranje Fonds.

Functie kerkklokken groter dan gedacht
Dat de kerkklokken weer terug zijn in de toren van de Antoniuskerk is
geen nieuws meer. Maar het gebruik ervan is wel vermeldenswaard. Al
sinds het bestaan van de klokken (en dan hebben we het voor ons dorp
over de 12e en de 16e eeuw) hebben ze gediend als nieuwsaankondigers.
Zowel bij voorspoed als rampspoed lieten ze van zich horen.
Op verzoek van de Raad van Kerken in Nederland (een grote, belangwekkende organisatie), gesteund door onze politieke leiders
in Den Haag werden op zondagmiddag 13 december ook in ons
dorp de beide klokken geluid om de
wereldtop in Kopenhagen te steunen en kracht bij te zetten. Over de
hele wereld werden op hetzelfde
moment klokken geluid. En dat feit
op zich is al zeer bijzonder.

Aan het einde van de interkerkelijke kerstnachtdienst werd een oude
traditie weer opgepakt: beide klokken hebben het kerstfeest ingeluid
en bijna een kwartier lang hebben
de klanken van de beide klokken
over het dorp dat aangekondigd.
Wel 30 jaar was deze traditie noodgedwongen achterwege gebleven,
maar is nu weer in ere hersteld! En
dat is iets waar het hele dorp trots
op mag zijn.
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Opening expositie in Dorpsgalerie Salon

Geboren Rottumer Ede Blink
terug op d' olde stee
In 1929 werd Ede Blink geboren als zoon van een Groninger boer, maar
breed hadden zij het niet. Ede maakt zijn eerste tekeningen op de
kartonnen verpakking van veekoeken. Tegenwoordig is Ede gepensioneerd en woont hij in Nijverdal. Nog steeds werkt hij graag met oud
materiaal. Hij zoekt de schoonheid in het onverwachte, in het kleine.
Ede Blink is altijd in voor een humoristische kijk op het leven. Jarenlang tekende Blink de cartoons voor
Heineken met als onderwerp de
belevenissen van een bierflesje.
Behalve schilderijen en tekeningen maakt Ede Blink keramiek en
ijzerplastiek. In alles wat hij doet is
hij autodidact. Hij vindt zichzelf niet
iemand voor een cursus. Hij tekent
en schildert voor zijn plezier. Ede
Blink vindt niet dat zijn werk in een
bepaalde stijl of stroming kan wor-
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den ingedeeld. Maar hij houdt niet
van het verfijnde en precieze. Ook
is hij beslist geen schilder van stillevens. Zijn inspiratie komt van
buiten. Eerder exposeerde Blink o.a.
op Curaçao. Vanaf 16 januari is het
werk van de geboren Rottummer
weer te zien op de oude stee. De
expositie met tekeningen en schilderijen is dagelijks te bezoeken tot
en met 16 april in de kerk van
Rottum. Toegang gratis.

10 januari 2010, een geweldige sneeuwstorm in en rond onze dorpen.
Iedereen lekker binnen bij de kachel naar het schaatsen kijkend. Of toch
niet? Nee toch niet, een aantal mensen trotseerde het barre winterweer
om de opening bij te wonen van de expositie in de dorpsgalerie Salon in
t Schienvat. Rita had de kachel hoog opgestookt en verwelkomde ons
hartelijk. Om ongeveer drie uur was het dan zover. Fred Reiffers hield
een mooi betoog over de kunstenares en opende de tentoonstelling.
Antje Solf uit Ten Boer heeft er een groot aantal schilderijen hangen met
voornamelijk het thema “Dieren”. Ik moet toegeven: werkelijk fantastisch. Het werk is zeer laagdrempelig en voor iedereen te bevatten.
Ik kan u dan ook allemaal aanraden om eens te gaan kijken de komende
2 maanden. De Salon is altijd te bezoeken wanneer t Schienvat open is.
Wimjan Rietdijk
ANTJE SOLF
Antje Solf is in 1956 in Stadhagen in
Duitsland geboren. Sinds 1994
woont ze in Nederland samen met
haar man, twee kinderen en veel
huisdieren in Ten Boer. Toen de
kids de luiers ontgroeid waren,
begon Antje weer met schilderen
en volgde een 5-jarige opleiding op
de IVAK (Instituut voor Algemene
Kunst) in Delfzijl en bij meerdere
professionele kunstschilders. Antje
schildert realistisch met abstracte
accenten, soms ook helemaal abstract. Ze houdt van de natuur met
haar prachtige kleuren, vormen en
structuren. In haar werken komen
licht, schaduw en contrast sterk tot
uitdrukking. Het fascinerende in
haar schilderijen zijn de ogen van
dieren, die ze op een sprankelende
wijze tot leven kan brengen, waardoor de dieren als het ware naar je
staan te kijken. Haar voorliefde gaat
uit naar koeien en andere boerderijdieren, maar het mag ook een olifant, hond of kikker zijn. Als het dier
maar uitstraling heeft. Haar doel is
om op het doek de gevoelens en
emoties van het dier over te brengen op de toeschouwer.
Haar landschappen kenmerken zich
door de prachtige kleurencombinaties die een bijzondere stemming teweeg brengen. Maar ook
een technisch hoogstandje van een
chemische fabriek van Akzo Nobel
heeft Antje in opdracht geschilderd.
Sinds 2003 zijn haar schilderijen
regelmatig te zien op exposities in
Nederland en bij enkele galerieën,
o.a. in Amsterdam, Maastricht, Den
Haag, Sneek, Drachten, Culemborg,
Utrecht en Groningen. Maar ook in
het buitenland exposeert Antje, bijv.
in Leer en Ditzum in Duitsland,
Brugge in België en in Geneve in
Zwitserland op de Kunstbeurs "Artistes Contemporains 2008" in de
Palexpo locatie. Ze heeft een eigen
“Ateljee Antje Solf” waar haar werken te bewonderen zijn.

Voor vragen kunt u bellen met:
Antje Solf
Emmerwolderweg 36
9791 JA Ten Boer
T 050 - 3022298
antjesolf@hetnet.nl
www.antjesolf.nl
Fred Reiffers
Langestraat 10
9995 PE Kantens
T 552664 - M 06 38359580
_____________________________________

Schildercursus
Op de dinsdagochtend en dinsdagavond is er weer een schildercursus in t Schienvat. De cursus is
voor beginners en gevorderden en
bestaat uit 10 lessen. We gaan
werken met onder andere acryl en
aquarel en er komen verschillende
onderwerpen aan bod zoals compositie, kleur en perspectief. Je mag
figuratief werken, maar gaat je voorkeur uit naar abstract dan kan dat
ook. De lessen worden gegeven
door beeldend kunstenares Gerda
Onnes, zij geeft al meer dan 20 jaar
les. Zelf schildert ze met acryl en
aquarel en een van de onderwerpen in haar werk is het Groninger
Hogeland.
Waar? In t Schienvat te Kantens.
Kosten 125, - incl. basis materiaal en consumptie.
Voor informatie en aanmelden:
Gerda Onnes T 551526
gerdaonnes@kpnplanet.nl

Première Advendo uitverkocht
ER ZIJN NOG KAARTEN VOOR 13 FEBRUARI
Op zaterdag 30 januari aanstaande vindt de eerste voorstelling plaats
van het nieuwe muzikale blijspel van Advendo. Voor deze voorstelling
zijn geen kaarten meer te verkrijgen. Op zaterdag 13 februari zullen de
spelers van Advendo het stuk nogmaals ten tonele brengen in dorpshuis
t Schienvat (aanvang 19.30 uur) met muziek na afloop. Hiervoor zijn nog
enkele kaarten beschikbaar (à 5,- per stuk).
U kunt deze kaarten bestellen bij
José de Jong T 552395 of via
ticketservice@advendokantens.nl.
De gereserveerde kaarten voor de
2e voorstelling moeten op vrijdag 5
februari tussen 16.00 en 19.00 uur
opgehaald worden bij Henk van
Dijk, Bredeweg 18 in Kantens.
Het stuk is dit jaar weer geschreven door Frouwke Doornbos en
muzikaal bewerkt door Willem Knot
en speelt zich af in de roerige jaren
60. De 12 enthousiaste spelers zijn
al sinds september bezig met de
voorbereidingen voor het stuk. Het
stuk wordt dit jaar gespeeld in een

volledig nieuw decor, gemaakt door
onze vaste decorbouwers Marten
Miske en Gerben Lenstra met hulp
van Jacob Wever. Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten bij het
avondje van Advendo.

Het Bernleftheater in volle zee
Op zondagmiddag 21 februari om 15.00 uur speelt het Veentheater het
stuk In volle zee. Een verhaal over drie mannen, gestrand op een vlot,
alleen en uitgehongerd. Uitzichtloos. Wanneer de dikste van de drie
besluit dat er één iemand moet worden opgegeten, ontstaat er een
politiek spel tussen de mannen. Er worden verkiezingen gehouden,
stemmen geteld en allianties gesloten. Thema's als zelfopoffering en
het Grote Goed worden besproken.
Gedurende het stuk openbaren zich
nieuwe levensdoelen en ligt gelukzaligheid voor het grijpen.
In Volle Zee is geschreven door
Slawomir Mrozek (Polen 1930), een
controversiële pleitbezorger van het
absurdistische theater: politiek,
non-realisme en parodie mengen
zich tot een wonderlijk en komisch
geheel.
Spel: Obbert Nieuwenhuis, Kees
Smiers, Henk Stoepker, Gerke van
Weerden, Ger Westra. De regie is in
handen van Henk Veenstra. Onder
de naam Veentheater maakt hij theaterproducties, werkt hij als regisseur, geeft hij workshops en speelt

hij solovoorstellingen. De nadruk
ligt op absurde, fysieke voorstellingen.
Reserveren: T 425221 of via
www.bernleftheater.nl onder contact.
Bernleftheater, Usquerderweg 23
Helwerd/Rottum.

Drukkerij
Sikkema
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Omgaan met de mobiele telefoon
In de zomer van 2009 lazen wij in de Ommelander Courant dat 18
tweedejaarsstudenten van de bedrijfsadministratieve opleiding van het
Alfa College in Groningen in het dorpshuis van Baflo senioren geleerd
hadden hoe ze om moesten gaan met hun mobiele telefoon. Dat leek de
Vrouwenraad Kantens/Zandeweer een leerzame activiteit. We hebben
contact gezocht met het Alfa College en het is mogelijk dat 15 studenten
in mei naar t Schienvat in Kantens komen om voor belangstellenden een
cursus mobiele telefonie te verzorgen.
In kleine groepjes wordt er met veel
geduld uitleg gegeven over het gebruik van de mobiele telefoon en
worden de meest uiteenlopende
vragen beantwoord. In een ontspannen sfeer en met persoonlijke aandacht worden deelnemers op weg
geholpen in de wereld van sms-en,
menu's, in- en outboxen, contactlijsten, beltonen, pin- en pukcodes,
mobiel opwaarderen en ook de
Plaats:
Tijd:
Duur:
Datum:
Kosten:
Aanmelden:

spelletjes worden niet vergeten.
Deze uitleg wordt o.l.v. een lerares
op school voorbereid.
Het is nog geen mei, maar toch
willen we graag weten hoeveel
belangstelling er is, zodat we dat
aan het Alfa College door kunnen
geven. In het lesrooster kan er dan
rekening mee worden gehouden.
We hopen dat er heel veel mensen
mee doen!

grote zaal van t Schienvat
ochtend of middag
2 uur
nog niet bekend (mei)
gratis ( koffie/thee voor eigen rekening)
t/m zaterdag 20 februari bij:
mw. Groenhof T 551228 of mw. Steendam T 551633

Korte verhalen
Voor de cursus 'Korte verhalen leren schrijven' hebben zich 11
personen aangemeld.
De deelnemers komen uit de hele regio, waaronder enkele mensen
die eerder meededen aan de cursus Gronings. Door de barre
weersomstandigheden werd de start een week verschoven naar
maandag 18 januari. Cursusleidster: Bianca Boxtart.
We hopen dat de cursus een succes wordt.
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Winterpret, maar nog lang geen
Noorder Rondritten
Eindelijk is het weer echt winter, een week voor de kerst begon het. Voor
de één winterpret, voor de ander mag het wel warm water regenen. Was
nieuwjaarsdag een zonovergoten dag om familie en vrienden een goed
Nieuwjaar toe te wensen, de volgende dag zette de winter opnieuw in met
veel sneeuw. Ook ging het vriezen, matige vorst. Maar met veel sneeuw
op het ijs groeit het ijs niet echt tot de dikte die het behoort te krijgen om
op te kunnen schaatsen. Een paar nachtjes vorst en er wordt in de media
al over een Elfstedentocht gesproken. De Elfstedenkoorts breekt uit.
STOP! Wij zijn toch nuchtere Groningers en/of we wonen in het Lougnijs gebied, dan gaan we toch voor
onze eigen Noorder Rondritten. De
Noorder Rondritten is een schaatsklassieker en na de Elfstedentocht
ook de bekendste en zwaarste, een
tocht over de Groninger maren en
kanalen. Een schaatswedstrijd over
150 km met start en finish in Baflo,
waar heel veel schaatsprominenten aan mee doen. Ook kan er een
toertocht over deze afstand gereden worden met de mogelijkheid
om een verkorte toertocht van 75
km te schaatsen. Deze tocht kan
alleen worden gehouden als het
echt 4 à 5 nachten streng vriest met
ongeveer 15 graden vorst en de
temperatuur ook overdag onder nul
blijft. De laatste tocht werd gehouden op 8 januari 1997.
Het is dus al weer een tijdje geleden
dat deze tocht werd verreden, ook
ondergetekende reed de 75 km toertocht tweemaal. Wat ik er van vond?
Ik laat inwoners aan het woord die
ook op de een of andere manier
betrokken waren bij de Noorder
Rondritten.
Ebbel Kuipers vertelt dat hij samen
met Germ Martini driemaal de toertocht van 150 km heeft gereden.
Volgens hem waren uit Kantens
alleen zij die de grote afstand verreden. 'Eén keer was het een zware
tocht met veel wind, dat was 1986
of 1987. Ook zijn we een
keer een stuk over het
Schildmeer gekomen. Met
deze afstand schaats je
drie keer door Fraamklap,
het Bartlehiem van het
noorden. Al die mensen
aan de kant die je aanmoedigen, ik heb er hele goeie
herinneringen aan.'
Bert Bultena vertelt dat het
met de Noorder Rondritten
altijd een drukte van be-

lang bij hen thuis was, want pa
sleep schaatsen. Eén jaar moesten
ze met de toertocht over het Helwerdermaar, maar dat ijs was niet
glad en er lag veel zand op. 'Dat jaar
waren ze bij ons in het kleine keukentje met twee man bezig om
schaatsen te slijpen. Dat gebeurde
gewoon met de hand en op de
keukentafel. Pa zat altijd in de ijsbaanclub. Ik zit er nu ook in en ook
ik slijp schaatsen voor de inwoners.'
Jan Berghuis van de Pastorieweg
zat vroeger in het bestuur van de
Thomas Wierema baan en aan hem
vroeg ik of het een hele organisatie
was om de baan er door te krijgen
op het Boterdiep, zodat de Noorder
Rondritten konden worden gehouden. 'Eerst moesten we zorgen dat
half november de ijsbaan onder
water kwam te staan, want als het
waterschap begon te pompen hadden we geen water genoeg. Zo
gauw het ijs op het Boterdiep kon
houden, begonnen we met de baan
erdoor te maken. Het gebeurde altijd door dezelfde mensen die de
winterdag vaak thuis waren met
vorstverlet. In het begin maakten
we schoon met de baanveger van
Topstil bij Middelstum tot aan het
Eppenhuistermaar. Later tot Cere
en dan veegde de Uithuizer ijsbaanclub van Ceres tot Uithuizen. Wij als
club zorgden dat de baan erdoor

was, de rest werd geregeld door het
bestuur van de Noorder Rondritten.
Ik kan me nog herinneren van vroegere ritten, dan stond Laurens Huizinga met een tentje op het ijs bij de
brug met bagelbakken (dikke stukken koek) en warme kwast. In onze
tijd verkochten we ook warme worst
op de ijsbaan en dan gebeurde het
wel eens dat er in de winkels in
Middelstum geen worst meer te
koop was. Alles was dan opgekocht door de ijsclubs van Kantens
en Middelstum. Ik zie ze nou graag
bezig op de ijsbaan en ik vind dat ze
een actief bestuur hebben.'
Esther Hovenkamp zal nooit de
tocht van 1986 vergeten. 'We startten met een hele grote groep in
Uithuizen om richting Appingedam
te gaan en weer terug. Deze dag
stond er veel wind en de heenreis
via het Westerwijtwerdermaar en
het Damsterdiep hadden we zwaar
de wind tegen. De terugreis ging
iets beter, toen hadden we behoorlijk wind mee. Eenmaal terug in
Kantens, zat ik er helemaal doorheen. Ik kon niet meer. Het laatste
stukje ben ik gewoon meegenomen door twee dorpsgenoten, geduwd en gesleept. Die medaille zou
ik halen en ik heb hem ook gehaald.
Na afloop had ik gewoon bloed in
mijn noren. Deze tocht vergeet ik
nooit meer.'
Marten Miske startte in 1987 in
Baflo om via het Helwerder maar
naar Zoutkamp te schaatsen. 'Maar
het ijs op het Helwerder maar was
heel slecht, ik kwam in
een scheur terecht en viel
met mijn noren. Ik had ze
net nieuw. Eén was er
krom, maar toch doorgaan,
ik was net begonnen met
de tocht. Door je eigen Kantens schaatsen was fantastisch, al die bekende
mensen die aan de kant
staan en je aanmoedigen
is geweldig. Ik heb de eindstreep toch gehaald.'

Theo Zwerver heeft ook twee keer
de toertocht geschaatst. De eerste
keer lag er veel zand op het ijs en het
ging zwaar. De tweede keer ging
het veel beter weet hij zich te herinneren. 'De laatste keer in 1997 zat
ik zelf in het bestuur en woonde de
vergaderingen bij van de Noorder
Rondritten, samen met Roelf
Blaauwwiekel. We waren rayonhoofd en baancommissaris van
Kantens. Met veel vrijwilligers voor
en tijdens de tocht op het ijs zijn de
Noorder Rondritten een geweldige
belevenis.'
Gerad Werkman weet het ook nog
best. 'Tijdens de dag van de tocht
stonden we in de morgen vroeg op
de brug met pa om de wedstrijdschaatsers aan te moedigen. Er
waren dan al veel mensen op de
been. In een behoorlijk tempo gingen ze, vergezeld van een cameramotor, naar Uithuizen en weer terug. De laatste keer in 1997 liet ik de
molen draaien met een zwakke
zuidoosten wind. Ik genoot van de
schaatsers en het tentje van het
ijsbaanbestuur op het ijs met de
verkoop van warme worst en snert.
Die deden hele goeie zaken die
dag.'
Nu is het bijna februari, dus wie
weet wordt de tocht nog weer verreden dit jaar, maar eerst moet het
even goed gaan dooien, zodat alle
sneeuw op het Boterdiep is gesmolten. En dan maar strenge vorst
en dan de Noorder Rondritten
koorts? Wie weet zien we elkaar
nog op het Boterdiep.
GESCHIEDENIS
De eerste Noorder Rondritten werd
gehouden in 1940. Daarna 1941,
1942, 1946, 1954, 1961, 1963. En
dan pas weer op 19 februari 1985,
18 februari 1986, 20 januari 1987.
De laatste keer was 8 januari 1997.
Gerad Werkman
Foto's M. Miske
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Warme kwast en ijspret
Donderdag 7 januari was het dan eindelijk zover, de Thomas Wierema
ijsbaan aan de Pastorieweg in Kantens ging weer open. Jong en oud
vermaakten zich prima op de koude ijsbaan. Na het schaatsen kon
iedereen in het jeugdhonk (dat tijdens de vorstperiodes dienst doet als
clubgebouw van de ijsvereniging) terecht voor een kop warme kwast of
chocolademelk.

Omdat de vorstperiode lang aanhield werden er in het weekend van
15 januari de eerste wedstrijden
gehouden. Op de vrijdagavond begonnen de wedstrijden met curling
op zijn Gronings, in de volksmond
ook wel strijkijzergooien genoemd.
De eerste plaats was daar voor
Joop Vriezema gevolgd door Boukje Miske op de tweede plaats en
Gerad Werkman als derde. Op diezelfde avond was het de beurt aan
de afvalrace voor de oudere schaatsers, hoewel de jeugd ook gewoon
mee deed. Het werd al snel duidelijk dat de oudere generatie plaats
moest maken voor de jongere. Na
een spannende eindronde werd Jan
van Zanten uitgeroepen tot winnaar, Rick Reiffers kwam als tweede over de finish en Sander Bultena
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werd derde. De zaterdagmiddag
was gevuld met een korte baan
schaatswedstrijd voor de kinderen. Deze werd gewonnen door Mart
Hovenkamp net voor Max Keizer.
Die avond was het tijd voor het
traditionele priksleeën. Bij de jongeren won Sander Bultena en bij de
ouderen was Jacob Wever net als
vorig jaar de gelukkige. Met de
aankomende dooiperiode is het nog
onzeker hoe lang de baan open
blijft, maar één ding is zeker, we
genieten er van zolang het kan,
complimenten voor de ijsclub Kantens!
Kijk voor meer informatie op de
hyves pagina van de ijsbaan: http:/
/ijsbaankantens.hyves.nl/
Nils Reiffers

Uitslagen
Strijkijzer gooien (curling)
Jeugd:
1. Sander Bultena
2. Esther Reining
3. Jordy Robbe
Volwassenen:
1 Joop Vriezema
2. Boukje Miske
3. Gerad Werkman
Afvalrace:
1. Jan van Zanten
2. Rick Reiffers
3. Sander Bultena
Kortebaan wedstrijden
6 tot 8 jaar:
1. Danielle Blaauwwiekel
2. Wout Jensma
3. Kim Hovenkamp
9 tot 13 jaar:
1. Mart Hovenkamp
2. Max Keizer
3. Emmo Edskes
Priksleeën
Kinderen:
1. Sander Bultena
2. Johannes Mars
3. Max Keizer
Volwassen:
1. Jacob Wever
2. Jan Brontsema
3. Theo Zwerver
Graag willen wij alle vrijwilligers
die, in welke hoedanigheid dan ook,
ons hebben geholpen heel erg bedanken voor hun inzet, zonder hen
hadden wij niet gered.
Het Bestuur

Oud papier
Zaterdagmorgen
6 maart

T 551788

Hallo! Wij zijn Arnold Knot en Marijke Boer. We wonen sinds september vorig jaar in de Meidoornstraat in Kantens, iets waar we
lang op hebben gewacht…. We
zullen bij het begin beginnen.
Arnold is geboren en opgegroeid in
Kantens, dus de meesten zullen
hem wel kennen. Arnold heeft tot z'n
19e met veel plezier in Kantens bij
zijn ouders gewoond. Arnold heeft
nog een oudere zus, Karin. Ik (Marijke) kom oorspronkelijk uit Hijken, een klein dorpje in Drenthe,
waar mijn beide ouders nog steeds
wonen. Ik heb een broertje en een
zusje en omdat mijn ouders zijn
gescheiden heb ik er nog 3 'stiefbroertjes' en een 'stiefzus' bij gekregen. Op mijn 19e ben ik op
kamers gegaan in Groningen in
verband met mijn studie Psychologie.
Ruim 3 jaar geleden hebben we
elkaar ontmoet tijdens het werk bij
de Borg Zorgcentra in Groningen,
we hadden hier beiden een bijbaantje. Ondanks dat we allebei veel
werkten, hebben we elkaar tijdens
het werken maar één keer gezien,
maar dat had wel indruk gemaakt!
Toen ik daar begon met werken ben
ik kort ingewerkt door Karin, de zus
van Arnold en we hadden direct erg
veel lol samen. Echter, ik wist destijds nog niet dat zij de zus was van
Arnold. Hier kwam ik pas later
achter.…
Ongeveer 4 maanden later ging ik
met mijn zusje en haar vriendin
stappen in 'Skopje' in Beilen, dichtbij Hijken waar
mijn ouders wonen. Een
spontaan plan, want zo
vaak gingen we niet naar
'Skopje'. Hoewel 'Skopje'
vrij groot is, liepen Karin
en ik elkaar bij de toiletten
toevallig tegen het lijf. Ook
zij waren met een groep
naar 'Skopje' gekomen om
te gaan stappen. We kwamen aan de praat en ik
werd uitgenodigd even
wat te komen drinken met
de groep en zo ontmoette
ik Arnold weer…en het was gelijk
(weer) raak!! Sindsdien zijn we dan
ook samen
In 2007 zijn we gaan samenwonen
toen we een eengezinswoning konden krijgen in de Oosterparkwijk in
Groningen. Dit hebben we samen,
voor zo ver mogelijk, opgeknapt en
het werd een klein knus huisje.
Hoewel de buurt waar we woonden
niet altijd de meest nette buurt was
, hebben we hier met plezier ge-

woond, we zaten lekker dicht bij de
stad, maakten geregeld wat mee in
de straat en ook voor onze studies
was het ideaal om in de stad te
wonen.
Naarmate het einde van mijn studie meer en meer in zicht kwam
(Arnold was inmiddels aan het
werk) en onze vrienden in de stad
één voor één gingen verhuizen,
begon bij ons steeds meer het gevoel te komen dat we graag wilden
verhuizen naar Kantens. Arnold is
er opgegroeid, zijn familie woont
er, Arnold voetbalt er nog steeds en
ook wonen veel van onze vrienden
in Kantens, waardoor we vaak heen
en weer reden. Kortom, veel redenen voor ons om ons te gaan inschrijven voor een woning in Kantens. Zo gezegd, zo gedaan! Hoewel we in eerste instantie gehoopt
hadden dat het sneller zou komen,
gezien ons gereis heen en weer
naar Kantens, kregen we vlak na
mijn afstuderen de brief in huis…we
kregen een huisje aangeboden! We
zijn meteen in de auto gesprongen
en gaan kijken terwijl we eigenlijk
ons antwoord al wisten. Al vrij snel
daarna hebben we de sleutel in
ontvangst genomen en zijn we flink
aan het klussen geslagen met hulp
van onze ouders en vrienden! Elke
ruimte van het huis hebben we

aangepakt en gemaakt zoals wij
graag wilden. Eind september
moesten we ons huis in Groningen
opleveren en gelukkig waren we
hier al zover klaar dat we konden
gaan verhuizen. Wat een spullen
kan een mens hebben…
Hoewel er altijd nog wel klusjes
zijn in huis, zijn we erg tevreden
met ons huis zoals het nu is. We
hebben het echt kunnen maken
zoals we wilden, iets wat in Groningen destijds minder het geval was.

In het voorjaar willen we met de tuin
aan de gang, dus dan kunnen we
ons weer richten op een nieuw
project.
In ons dagelijks leven zijn we, onder andere, beide aan het werk. Ik
ben afgelopen juni afgestudeerd als
maatschappelijk werker (ik ben na
2 jaar Psychologie ingestroomd in
de opleiding Maatschappelijk Werk
en Dienstverlening) en werk nu
ongeveer 1,5 jaar binnen Zienn bij
crisisopvang Den Eikelaar. Momenteel werk ik als groepsleider
op de volwassenenafdeling en twee
keer in de maand als intaker. Maar
voorheen heb ik ook op de gezinsafdeling gewerkt als begeleider.
Mijn vriendin en 'Kaanster' Josefien werkt ook op Den Eikelaar, dus
wanneer we samen moeten werken is het helemaal feest op het
werk . Arnold is net begonnen aan
zijn nieuwe baan als woonassistent in een verpleeg- en verzorgingstehuis in Groningen. Hij ondersteunt en begeleidt dementerende ouderen bij de dagelijkse
gang van zaken. Omdat de functie
daar net is ingevoerd, moet het nog
z'n vorm krijgen, dus dat biedt genoeg uitdaging!
Ja inderdaad, ons werk lijkt wel wat
op elkaar. Beiden vinden we het erg
leuk om met mensen te
werken en ze te helpen en
te ondersteunen, hoewel
we dit allebei op een verschillende manier doen en
met een totaal verschillende doelgroep. Naast
werken doen we uiteraard
ook nog genoeg andere
dingen. Arnold voetbalt
nog steeds bij KRC 1 en ik
ben een vaste supporter
als één van de voetbalvrouwen. Zelf heb ik jarenlang gevolleybald,
maar door mijn onregelmatige diensten moest ik hiermee
stoppen. Ik ben wel van plan het
sporten weer op te pakken. Ook
spreken we in onze vrije tijd regelmatig met vrienden af, maar we
vinden het ook heerlijk samen thuis
een filmpje te kijken.
Nou, dit zijn wij dus, de 'nieuwe
Kaansters'. We hebben veel verteld, genoeg geschreven… dat we
nog lang en gelukkig in Kantens
mogen leven!
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Mijn naam is Martha van Dijk en ik woon samen met Hielke aan de
Pastorieweg 12 in Kantens. Onlangs ben ik benaderd of ik iets over mijn
werk wil vertellen in t Lougnijs. Aangezien ik het leuk vind om verhalen
van dorpsgenoten te lezen leek het me logisch om op deze vraag in te
gaan en te vertellen over mijn werk als directeur op een basisschool.
Ik ben opgeleid als kleuterleidster
en ik ben in 1984 begonnen in mijn
eerste baan aan de toenmalige Chr.
School in Kantens. Na de opheffing
ben ik in 1992 gaan werken aan de
Wicher Zitsemaschool in Middelstum. Daar heb ik met veel plezier gewerkt tot november 2008. Toen
kreeg ik een benoeming als directeur
aan de Chr. Basisschool 't Fundament
in Lutjegast. Dit is
een echte dorpsschool met ongeveer 110 leerlingen
in het Westerkwartier. Het was een bewuste keuze
om op afstand (45 km) van Kantens
te gaan werken omdat werken in
het onderwijs geen baan van 8 tot 5
uur is. Door letterlijk afstand te
kunnen nemen probeer ik een balans te vinden en te houden tussen
het werk en mijn persoonlijke leven.
Hoe ben ik gekomen tot deze keuze: vanuit het klaslokaal naar de
directiekamer? Ik had in het verleden al een aantal keren als interimdirecteur gewerkt en dat vond ik
een leuke uitdaging. Daarnaast had
ik rond 2000 al besloten dat ik niet
tot aan mijn pensioen les wilde
geven aan een reguliere basis-
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school. Ik heb daarom in de afgelopen jaren veel aan scholing gedaan, zoals de opleidingen voor
Remedial Teacher, voor Jonge Risico Kinderen en heb ik mijn diploma voor het Speciaal Onderwijs
gehaald. Helaas waren er door de
bezuinigen weinig
mogelijkheden om
op een school voor
leerlingen met leeren/of gedragsproblemen aan de slag
te kunnen en moest
ik op zoek naar een
andere uitdaging. Na
een 2-jarige managementopleiding
heb ik uiteindelijk besloten om als
leidinggevende aan de slag te willen. In het primair onderwijs is er
dan vaak maar één optie: je wordt
directeur. Inmiddels heb ik er ruim
een jaar opzitten. En weer zit ik in de
schoolbanken, nu voor de opleiding Dir. Primair Onderwijs aan de
Stenden Hogeschool in Leeuwarden.
Wat houdt mijn werk in? Het is een
heel afwisselende, dynamische
baan. Iedere dag is anders! Elke
dag maak ik tijd voor de administratie, het afhandelen van post en
e-mail. Daarnaast maakt het onderwijskundig beleid een groot deel
uit van mijn werk. Dit bestaat uit het

opzetten en uitwerken van plannen,
de verantwoording dragen voor de
kwaliteitszorg en de leerlingenzorg,
het doen van klassenbezoeken en
het voeren van gesprekken met
collega's en mensen van buitenaf.
Ik begeleid en coach teamleden en
ik analyseer de resultaten om te
bepalen hoe we verder gaan. Dat
wordt besproken op teamvergaderingen en studiemiddagen, die allemaal voorbereid moeten worden.
Verder gaat er veel tijd zitten in de
communicatie met ouders in de
vorm van gesprekken, nieuwsbrieven en de website.
Ik overleg veel en woon 3 á 4
vergaderingen bij in de week. Daarnaast werk ik nauw samen met
onze interne begeleider, dat is de
collega die de zorg voor kinderen
coördineert.
Ik geef nog één dag in de week les
aan groep 7 en 8. Dit bevalt me
goed! De kinderen zijn aan het einde van hun basisschoolperiode en
dat vergt een flexibele, duidelijke
aanpak. Door zelf les te geven blijf
je verbonden met de dagelijkse
praktijk. Ik vind het wel een pittige
combinatie met mijn overige taken
omdat het geven van lessen veel
voorbereiding en correctiewerk met
zich meebrengt. Maar je bent voor
de kinderen wel duidelijk zichtbaar
als 'juf' en dat is goede zaak!
In mijn eerste jaar heb ik mooie en
moeilijke dingen meegemaakt. In
het team is redelijk veel ziekte
geweest en het moeilijkste moment was het overlijden van een
collega na een ziekbed van 2 maanden. Als je in een team van 10
mensen werkt, dan heeft dat een
grote impact. Ook vind ik het moeilijk als je de verwachtingen van
kinderen en ouders niet waar kunt
maken en je het vertrouwen in elkaar dreigt te verliezen. Gelukkig

kun je in de meeste gevallen weer
bij elkaar komen om samen weer
verder te gaan. Daarnaast valt het
me zwaar hoe de onderwijsinspectie haar werk uitvoert. Het is een
beoordeling op grond van cijfers en
opbrengsten en er is weinig ruimte
voor nuancering. Dan is het soms
moeilijk om het team gemotiveerd
te houden en nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten.
De leuke momenten liggen in de
vieringen en feesten, in activiteiten
zoals bv. de Kinderboekenweek.
Wat mij ook altijd heel goed doet is
te zien hoe kinderen zich ontwikkelen, sommige kinderen met lastige
beperkingen zoals dyslexie. Iedere
stap die een kind maakt is een
feestje waard! Verder haal ik motivatie uit een enthousiast team dat
zich graag laat inspireren en dat
met hart voor de kinderen z'n werk
doet. Onze school maakt deel uit
van vereniging Penta Primair met
25 scholen voor Prot. Chr. Onderwijs in de regio Leek, Zuidhorn,
Marum, Noordenveld en Grootegast. Als directeuren hebben we
regelmatig contact met elkaar in
het directieoverleg. Daarnaast
werken we met 'maatjes', hebben
we overleg in intervisiegroepen en
natuurlijk zijn er ook de spontane
contacten waardoor we elkaar ondersteunen. Ik hoop dat ik nog vele
jaren mijn werk in het onderwijs
mag blijven doen. Het is en blijft een
boeiend beroepsveld met telkens
nieuwe uitdagingen!

Even voorstellen.
Ik ben Alle Freerk Vaatstra, geboren in het dorp Kantens, getogen op de
boerderij Sywertsmaheerd aan de Bredeweg.
Waar kom je vandaan?
Goede vraag.
Hoe ben je in Kantens/Rottum/Stitswerd terechtgekomen?
Na studie en stage in binnen- en buitenland, heb ik er voor gekozen de
boerderij van mijn ouders over te nemen.
Doe je mee aan bepaalde activiteiten in het dorp? Zo ja, waaraan?
Ben meelevend lid van de Chr. Geref. Kerk. In mijn jongere jaren ging ik
naar de school met de Bijbel, was ik lid van Climax en daarna van KRC.
Omschrijf jezelf in 5 woorden.
Voorzichtig, grondig, trouw, vooruitstrevend en diervriendelijk.
Met wie zou je een dagje willen ruilen? Waarom?
Met Gerda Verburg, minister van landbouw. Voor een dag. Zij rijdt in een
Audi A8 en ik in een A4.
Wat is je favoriete gerecht?
Ik laat me graag verrassen met een stukje vlees.
In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen willen worden?
Waarom?
Kampioen worden met mijn volleybalteam zou leuk zijn.
Aan wie zou jij graag een rondleiding door je dorp willen geven? Waarom?
Kantens is een prachtig dorp. De skyline van Kantens, Rottum en
Stitswerd is geweldig mooi. Tijdens het landwerk kan ik daar bijzonder
van genieten. Iemand rondleiden vind ik niet zo nodig. Het geheim van
Kantens ga ik niet aan de grote klok hangen.
Wat vind je het leukst om te lezen in t Lougnijs en wat zou je willen
veranderen?
De persoonlijke verhalen en de activiteiten op sociaal, cultureel en
kerkelijk gebied. De nieuwe opzet is heel professioneel.
Tot slot, aan wie geef je de pen door?
Akke Leijenaar.

De kerstboom
Op twee januari heb ik onze kerstboom naar buiten verbannen. Ik blijf dat
een emotionele gebeurtenis vinden. Ongeveer een week voor Kerstmis
gaan wij (mijn vrouw en ik) op zoek naar de grootste en tevens goedkoopste
boom die er te koop is. Een opdracht waar wij door de jaren heen met
wisselend succes in slagen. Met of zonder kluit, het maakt niet uit als hij
maar aan de twee eerder genoemde voorwaarden voldoet. Dit jaar hebben
we één criterium laten vallen, vooral omdat het tweede criterium ruimschoots gehaald werd. De grootte viel namelijk tegen: hoogstens anderhalve meter. Maar de prijs, mede door het charmante afdingen van mijn partner
(geen verkoper die daartegen bestand is), paste in ons bestedingsbudget:
7,50.
-Nu ik het woord budget gebruik nog even iets tussendoor. Ik stoor mij aan
alle mensen die het ineens nodig vinden het woord budget uit te spreken met
de klemtoon op de eerste lettergreep en de -e- uitspreken als de -u- van blut,
in plaats van de klemtoon op de tweede lettergreep en met de -e- uitgesproken als de -e- in geld. Dus: butsjèt en niet bútsjut! Een poging tot veramerikanisering! Maar dit terzijde.7,50 dus. Met kluit én plastic pot.
Mijn moeder zei vroeger altijd dat de boom eerst moest acclimatiseren. Dat
wil zeggen, eerst een dag vanuit de koude buitenlucht in een niet-gestookte
kamer, daarna in de huiskamer. De naalden zouden dan langer blijven zitten.
Ik heb deze werkwijze nooit kunnen controleren. Het zou betekenen dat ik
twee identieke bomen zou moeten aanschaffen en de ene eerst in de koude
kamer moet zetten, terwijl de ander meteen opgetuigd wordt, daarna
afwachten of boom A eerder zijn naalden verliest dan boom B. Deze
werkwijze zou de kostenpost eenmalig verdubbelen, maar ons verlossen
van eventuele bakerpraatjes.
Eerst in de koude kamer, dus. Daarna het plaatsen. Bij alles wat daarna
gebeurt weet ik, dat nog geen drie weken later alles weer voorbij is.
Melancholie en nostalgie voeren de boventoon. Alleen die zoete dennengeur al.
De hele inboedel wordt aangepast aan deze tijdelijke indringer. Het feit dat
de boom niet zo groot was, losten we op met een tafeltje. Zo kwam de top
van de spar toch in de buurt van het plafond. Dan komen de kerstdozen van
zolder. En ach… en oh ja..., een feest van herkenning. Eerst de lampjes,
daarna de slingers, dan de ballen. Vele versierselen stammen nog uit een
ver verleden. De lege dozen gaan naar de achterkamer en ik denk terwijl
ik ze neerzet: tot over en paar weken!
Het kerstmaal volgt. De inmiddels volwassen kinderen halen nog steeds
na het diner de verstopte chocolade kerstkransjes uit de boom. Het
Nieuwjaar begint en zijn afscheid nadert.
Van mijn moeder moest de boom op één januari blijven staan, want dat was
een zondag en op twee januari kon hij weg. Anderen wachtten tot Driekoningen. De boom ging van twee hoog uit het raam de straat op. Als de boom
dan landde op zijn houten kruis was hij meestal direct naaldvrij, ondanks
de acclimatiseerkamer. Wij, een groepje Amsterdamse jongens, wachtten
dan op een strategische straathoek op de bomen die links en rechts uit de
ramen werden geworpen. Snel reageren was noodzaak. De concurrerende
buurtjongens keken mee. Wij sprintten richting boom, een krantje erin en
in de hens. Stoer was het om de brandende boom zolang mogelijk vast te
houden, aan het houten kruis draaiend zodat alle naalden die er nog aanzaten
met een metershoge vlam verbrandden. Twee januari was de kerstbomenbranddag. Moe en voldaan, ruikend naar rook en met zwartgeblakerde
handen keerden we tegen het donker huiswaarts. De Stadsreiniging ruimde
de volgende dag de verkoolde resten op.
Alle ballen zitten weer in de dozen en die staan weer op zolder. De stofzuiger
liet na het verwijderen van de boom weer het bekende geluid horen als van
een hagelbui in een auto: het opzuigen van de gevallen dennennaalden. De
kamer heeft zijn oude vorm weer.
De kerstboom mag in onze tuin een waarschijnlijk vergeefse poging doen
om te overleven. Fikkie stoken doe ik alleen nog in de open haard.
Eric de Klerk
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Om te onthollen…
Meertmoand Dialectmoand!
De Vlinthippers
en Rita Pool
nuigen joe veur n
Grunneger oavend
op 20 meert
ien t Schienvat.
Wie begunnen om haalf aacht!
De Kloosterspeulers
oet Röppen speulen
t Grunneger stuk:
Hai Keroazie
De Vlinthippers zellen
oavend begunnen
mit laidjes van o.a
Ede Staal en Wia Buze etc.
Koarten 5.00 per stuk,
ienbegrepen n kop kovvie
of thee
Reservering T 551280
of M 06 20839053

Dieverdoatsie-markt
in Kantens!
Wegens het grote succes van vorig
jaar is er 3 maart a.s. weer een
Dieverdoatsie-markt in t Schienvat. Iedereen mag zich hiervoor
opgeven. Kinderen, verenigingen,
clubs, instellingen, enz. Deze markt
is voor iedereen die maar iets wil
verkopen, zoals kleding, fietsen,
rommelmarktspulletjes, plantjes,
zelfgemaakte dingen enz. enz. De
markt wordt gehouden van 13.00
20.00 uur. Je kunt je opgeven bij
onderstaande personen:
J. Buma ................... T 551105
A. Oosting ............... T 552857
R. Pool .................... T 551280

Attentie Attentie
Wilt u ook van de winterse kilootjes
af? Dan kunt u vanaf dinsdag 9
februari meedoen aan een cursus
van 10 lessen tai bo: lekker bewegen op muziek.
Kosten zijn 40,00
Van 19.30 tot 20.30 uur
In t Schienvat te Kantens
De cursus gaat alleen door bij opgave van minimaal 8 personen
Opgave vóór 1 februari
Bij Rita T 551280 of Roelf T 551526
12

Winter 2010

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
(VRIJGEMAAKT) KANTENS
Zondag 7 februari
09.30 uur ds. A.H. Driest
14.30 uur ds. O. Sander
Zondag 14 februari
09.30 uur ds. Groenveld
16.00 uur ds. H.G.A. Gunnink
Zondag 21 februari
09.30 uur L.S.K. Hoogendoorn
16.30 uur ds. A. Balk
Zondag 28 februari
09.30 uur ds. J.W.Roosenbrand
14.30 uur Leesdienst
______________________________________________
CHR. GEREF. KERK KANTENS
Zondag 7 februari
09.30 uur Leesdienst
14.30 uur Leesdienst
Zondag 14 februari
09.30 uur ds. P. C. de Lange
14.30 uur ds. P. C. de Lange
Zondag 21 februari
09.30 uur ds. P. C. de Lange
14.30 uur ds. P. C. de Lange
Zondag 28 februari
09.30 uur ds. P. C. de Lange
14.30 uur ds. P. C. de Lange
_________________________________________
DORPSKERK ROTTUM
31 januari
19.00 uur ds. J. den Admirant
14 februari
19.00 uur br. R. Schripsema
28 februari
19.00 uur br. F. Stalman
_________________________________________
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS - STITSWERD
31 januari
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk,
Haren - viering heilig Avondmaal
7 februari
10.00 uur drs. S.J. Prins
14 februari
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
(koffie/thee na de dienst in Salem)
21 februari
10.00 uur - dhr. H.J. Dijkstra, Gasselternijveenschemond
28 februari
10.00 uur ds. E.J. Struif, Oosterwolde
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Agenda
Kantens
Maandag 1 februari
t Schienvat
19.00 - 22.00 uur
Maaltijdsalade maken (Vrouwen
van Nu)
Donderdag 4 februari
t Schienvat
20.00 - 21.30 uur
Vergadering C.S.C.W.
Maandag 8 februari
t Schienvat
20.00 - 21.30 uur
Vergadering V.D.K.
Zaterdag 13 februari
t Schienvat
Uitvoering Advendo
Woensdag 17 februari
t Schienvat
14.00 - 17.00 uur
Theemiddag (Vrouwen van Nu)
Woensdag 24 februari
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub
Donderdag 25 februari
t Schienvat
19.30 - 22.00 uur
Jaarvergadering Vrouwenraad
NOTEER ALVAST
3 maart: Dieverdoatsiemarkt (geef
je alvast op want vol = vol). Standplaatsen zijn gratis (ook voor verenigingen om de kas te spekken).
Meertmoand, Dialectmoand!
20 meert: de Kloosterspeulers oet
Rottum komen naar t Schienvat
met een Gronings toneelstuk. Zie
verder in t Lougnijs.
Vaste activiteiten t Schienvat
Maandag
09.30 - 10.30 uur
Body Shape (gym/bewegen op
muziek)
19.30 - 22.30 uur
Toneelclub (Advendo)
19.30 - 22.00 uur
Cursus: korte verhalen schrijven
Dinsdag
09.45 - 11.15 uur
Volksdansen (bewegen voor ouderen)
14

20.00 - 22.00 uur
Tai Chi
20.30 - 21.30 uur
Herenvolleybal (Climax)
20.00 - 22.00 uur
Schildercursus (o.l.v. Gerda Onnes)
Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugdgym (Climax)
Donderdag
19.30 - 22.30 uur
Damclub (Het Leert Vanzulf)
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
Bestellen op T 551280 b.g.g. 0620839053 ook om af tehalen m.u.v.
soepen. Want op = op
Vrijdag 5 februari
Bamischotel + geb. ei of geb. aard./
sla/vlees
Zaterdag 6 februari
Geb. aard./groente/vlees
Vrijdag 12 februari
Stamppot boerenkool/worst/speklap
Zaterdag 13 februari
Stamppot of geb. aard./groente/
vlees
Vrijdag 19 februari
Rijst met tjap tjoi
Zaterdag 20 februari
Geb. aard./groente/vlees
Vrijdag 26 februari
Kapucijnerschotel met spekjes/
rauwkost
Zaterdag 27 februari
Geb. aard./groente/vlees
____________________________________________

Rottum
Vanaf 16 februari
Kerk Rottum
Alle dagen open 9.00 - 17.00 uur
Expositie van Ede Blink.
Toegang gratis.

Zondag 21 februari
Bernleftheater
15.00 uur
In volle zee
_________________________________________

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

Oehoe
Wij wetenschappers keken toe hoe
De oehoe zich sociaal gedroeg:
De oude oehoe zegt nog: oehoe!
De jonge oehoe zegt al: doeg!
Ivo de Wijs
Uit: Vroege vogels

Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 (0,10 p.min)
__________________________________________________
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.”
30/31 januari
P. Brouwer - Uithuizen
T 0595 431642
6/7 februari
J.D. Buwalda - Bedum
T 050 - 3013994
12/13/14 februari
Tandartspraktijk Fledderus &
Commies - Winsum
T 0595 441545
19 februari
Tandartspraktijk Fledderus &
Commies - Winsum
T 0595 441545
20/21 februari
Tandartspraktijk F.H. Bennink
Ten Boer
T 050 3022720 of T 0595 464433

22/23 februari
Tandartspraktijk Van der Honing &
Van der Zee Winsum
T 0595 442244
24/25 februari
C.J. Conradie Bedum
T 050 - 3012337
__________________________________________________
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
__________________________________________________

KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE
T 050-3140211
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE
T 0597 - 412613
__________________________________________________

Rectificatie
Vorige maand is er in t Lougnijs een oproep geplaatst voor
een Nieuwjaars instuif in t
Schienvat. Hier werden ook
de sponsors genoemd die deze
activiteit mogelijk maakten.
Helaas is er één vergeten, namelijk timmerbedrijf Hans Kuipers uit Kantens. Wij hopen dat
dat bij deze is recht gezet.

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595 - 551084
__________________________________________________

CSCW feestcomité Kantens
__________________________________________________

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK
EVA:
Voor vragen en het maken van
afspraken: T 0595 - 557131
Voor dringende vragen of voor de
bevalling: T 06 - 13731172
__________________________________________________

Wijsheid:
Acht dagen sneeuw op straat,
Acht weken ijs in de vaart!
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Snijpret, snijproeksel, snijproat
Dunderdag 17 dezember, laank duuster smörns. Snij, zegt radio. Gerdienen mor ais openschoeven. n Praan
snij, zoas wie n zet nait zain hebben. Op heeg, buxus, boom en stroek ligt n dikke deken. Zun ontbrekt en zel
zok haile dag nait zain loaten. t Blift n grieze, graauwe dag. Kiender gliestern noar schoul tou, wat n pret!
Wie kinnen wel aalweg noar boeten
kieken, mor mouten toch n beetje
aan schrip. Ligt wel tien centimeter
snij ien daam. Woar is snijschoef?
Dizze snijproeksel het ons overvalen. Schoef ligt oetmekoar ien t
holten schuurke. Zoltpuut mout doar
ook aargenswoar touhollen. Zoaterdag willen ze tien groaden vorst
hebben en bredjes zitten nog nait
veur tochtgoaten ien muur. n Kold
putje, net as kroanen òfsluten. t
Tapkroantje ien keller zit vaast.
Kieken of buurman zien woagen op
t haim staait. Hai het beder raif as
wie. Hai is der nait.
Snij is mooi om te zain, mor t geft n
bult gedounte om hoes en dak tou.
Zol Tiemen van Dieken wel komGRUNNEGER 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.
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men mit zien melkkaar? Stoet is op,
wie hebben nog ain kapke. Onder t
mirregeten ontkomt e ons ook nog.
Harregat, dat wordt boukwaiten
jaantje of pankouk.
RTV Noord is ook haildaal oet stuur.
Om ain uur n extroa oetzenden op
tillevisie. Haalf ien mirreg begunt t
wat te stoeven, mit dij gevolgen dat
ter snijduunjes kommen. Daam ligt
veur twijde moal vol. Ien Salem gait
kerstoavend van Monica nait deur.
Ale iensloagen eterij mout veur
nood ien vraaizer. Zwemmers goan
mörn nait noar Beem en Vlinthippers goan nait oet te zingen. Iesboanbestuur zel ook de pé ien hebben.
Ze wazzen der kloar veur. n Dun
loagje ies op boan en den zoon
praan snij. Haile boan noar de filo.
Gain scheuvelpret.
Ien ain dag het t widde proeksel t
haile levent op t Hogeland ien toeze
moakt.
Ie kinnen der laank en braid over
proaten, mor wie mouten ons n dag
of wat ien hoes bedoaren!
Anje van der Hoek

ROADSEL
Oplössing van nummer 11:
t Toefke van kieviet
Nije roadsel:
n Hoes vol drinken en eten,
Moar de deur is vergeten.

GRUNNEGER
RESEPTEN
Boukwaaiten gòrt
N haalf liter melk aan kook bringen
Klaine mok grutten er deur, ruiern
en even de kook er over en din n
ketaaier loaten stoan tot t wat droes
wòrren is.
Lekker mit bodder en stroop!

De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
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