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Maandelijkse
informatiekrant voor
de dorpen Kantens,

Rottum en Stitswerd.

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

Rottum in beeld
Maandagmiddag, Sinterklaas is weer vertrokken en de rust weergekeerd in mijn dorpje. Het was toch wel
weer heel gezellig dit jaar met Sinterklaas, 21 kinderen met hun ouders in ons dorpshuis. Maar goed, daar
wilde ik u niet over vertellen. Ik kwam dus thuis en wat schetst mijn verbazing: er staat een klein bordje in
de tuin. Ik kijk nog eens goed, maar echt, een klein bordje met daarop een pijl die rechtdoor wijst en de tekst
'RTV-Noord'. Hier moet ik het mijne van weten, wat is er nu weer aan de hand in mijn dorpje. De pijl volgend
liep ik het dorp uit. En bij de eerste bocht weer een klein bordje. Hetzelfde als in mijn tuin. Ik moest dus naar
Bethlehem. Ik zag al snel bij welke boerderij ik moest zijn. Het stond vol met auto's, dus daar dan maar heen.
Wat ik daar zag sloeg alles. De stal was helemaal in kerstsfeer ingericht. Een kameel, schapen, Jozef en Maria
en een echte baby in een kribbe. Ineens werd er muziek gemaakt, vele bekende artiesten zongen er een scala
van kerstliederen. Waarom nu al kerst, dacht ik, maar even later hoorde ik dat RTV-Noord opnames maakte
die met kerst zouden worden uitgezonden. Ik heb die avond genoten.

De dagen naar kerst duurden lang
en de dinsdag voor kerst liep ik
weer even door mijn dorp en wat
schetste opnieuw mijn verbazing.
Er liep weer een cameraman door
het dorp, en weer met Rob van
Dam. Hier moest ik meer van we-
ten. Er liepen wat inwoners van het
dorp mee en ik vroeg Wimjan wat
er aan de hand was (hij zou het toch
moeten weten). Wimjan kon me
vertellen dat RTV-Noord opnames
aan het maken was voor het pro-
gramma 'Dam op' dat elke woens-
dag wordt uitgezonden. Ik ben maar
even meegelopen. Zo zijn ze in de

kerk geweest, in het kleinste huis-
je, op Bethlehem en bij onze wijn-
boer. Het werd een lange, heel
interessante dag met veel variatie.
Rob van Dam deed het heel leuk en
was in alles oprecht geïnteres-
seerd. Voldaan, maar in en in koud
kwam ik om vier uur weer thuis en
vertelde mijn vrouw wat ik die dag
weer allemaal had beleefd. U snapt
wat wij met kerst gedaan hebben.
Samen met een wijntje op de bank
naar de kerstuitzending kijken. Wat
een plaatjes, ik wist niet dat het hier
zo mooi kon zijn. Op naar de 29e
want dan komt 'Dam op' op tv. Om

zes uur TV Noord erop en kijken.
Wat geweldig en wat een prachtige
beelden van ons dorp. Om zeven
uur weer kijken, we konden er maar
geen genoeg van krijgen. Rottum
heeft op deze manier het jaar 2010
goed afgesloten. Ik hoop dat ook
2011 weer veel goeds gaat brengen
in mijn prachtige kleine dorpje op
die bult op het Hoogeland.
Hebt u de uitzendingen gemist (wat
ik me niet kan voorstellen), dan
kunt u ze op de site van Rottum nog
eens terug zien (www.rottum.org).

Uw ReRo
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E-pupillen K.R.C. gehuldigd
Zaterdag 15 januari jl. heeft het kampioensfeestje van de E-ers van de
V.V. K.R.C. in t Schienvat te Kantens plaatsgevonden (voor meer
toelichting, zie het vorige t Lougnijs). 's Middags om één uur startte het
festijn en tot een uurtje of vier werden er verschillende voetbalspelletjes
georganiseerd, zoals pionvoetbal en een minicompetitie twee tegen
twee.

Tussen de voetbalspelletjes door,
verzorgde Rita Pool kosteloos de
catering in de vorm van ranja, chips,
e.d. Iets na vieren, toen vele trotse
ouders en grootouders zich in de
zaal hadden verzameld, vond de
bekeruitreiking plaats. Iedere pupil
mocht op het podium een mooie
beker in ontvangst nemen en er
werden talloze mooie foto's ge-
schoten door het toegestroomde
publiek. Tot slot werden de kinde-

ren ook nog een getrakteerd op iets
lekkers. In Rita's Eetsalon smulden
de kampioenen van de hun voorge-
schotelde patat, frikadellen en bit-
terballen, wederom door Rita aan-
geboden. Rond vijf uur hadden de
kinderen hun buikje rond gegeten
en werd het feest afgerond. De lei-
ding kijkt terug op een geslaagde
middag, wat in de toekomst zeker
voor herhaling vatbaar is!

Proeverij De Wichters op zijn Frans
Koken in t Schienvat (deze maand de Franse Keuken). Traditioneel heeft
elk gebied van Frankrijk een eigen kenmerkende keuken: in de keuken
van het noordwesten van Frankrijk worden veel boter, room (crème
fraiche) en appels gebruikt, terwijl de Provençaalse keuken (in het
zuidoosten) veel olijfolie, kruiden en tomaten gebruikt; de keuken van
Zuidwest-Frankrijk wordt gekenmerkt door het gebruik van eendenvet,
foie gras (ganzenlever), porcinipaddenstoelen (cèpes) en pens; de
keuken van noordoostelijk Frankrijk is afgeleid van de Duitse keuken.
Hierin worden reuzel, worsten, bier en zuurkool gebruikt. Naast deze vier
algemene gebieden zijn er veel meer lokale keukens, zoals die van de
vallei van de Loire met zijn schotels van zoetwatervis en witte wijnen uit
de Loirevallei, de Baskische keuken, gekenmerkt door het gebruik van
tomaten en Spaanse pepers, en de keuken van Roussillon, die verwant
is aan de Catalaanse keuken.

Viergangen diner e 17,50, even
een greep uit het menu (menu o.v.b):

Hapje + welkomstdrankje
Stokbrood
Ratatouille
Pangafilet of (bretaanse mossels)
Uiensoep
Stoofschotel
Franse frietjes
Aardappels uit Savage

Vichy wortels/prei met verse krui-
den
Geflambeerde flensjes

Kannetje wijn e 9,50
Consumpties e 1,25

Aanmelden:
o.pool1@kpnplanet.nl
T 06-20839053
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1. We chatte ff met Jaimy Valkenborg, 11 jaar.
Ik woon in Kantens en zit op de o.b.s. Klinkenborg.
Mijn hobby is met lego spelen.

2. Wat is je favoriete muziek?
Vrolijke muziek.

3. In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioen willen worden.
Waarom?
Zwemmen, dat is gewoon heel leuk.

4. Waar kunnen we je in het weekend (overdag of 's avonds)
tegenkomen?
Bij mijn vader in Zwolle, gewoon thuis of bij mijn vrienden.

5. Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Spanje en Zeeland.

6. Voor wat voor gerecht kunnen wij jou 's nachts wakker maken?
Friet.

7. Op welke site ben jij vaak te vinden? Waarom?
 …………………

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom eruit?
Dat ik een rijke bioloog ben.

9. Aan welke activiteiten in het dorp doe je mee?
Eeeuh, niets.

10. Wat zou jij in het dorp waarin je woont willen veranderen?
Waarom?
Niets, het is goed zo.

11. Tot slot, met wie chatte we de volgende keer?
Lucas Rotting

_______________________________________________________________________

Druk bezochte spelinstuif
In de kerstvakantie had de culturele commissie in Kantens zoals altijd
een spelletjesinstuif voor de basisschoolkinderen in t Schienvat geor-
ganiseerd. Ongeveer 40 kinderen waren om half twee present, waarna
de spelletjes konden beginnen. Iedereen was druk met o.a. darten,
sjoelen, rummikub spelen of een button maken.

Tussen de spelletjes door waren er
steeds rondes bingo, waar de aan-
wezige kinderen erg veel plezier in
hadden.
Natuurlijk werd een 'goede bingo'
gewaardeerd met een prijsje. Van
Rita kreeg iedereen een patatje met
bitterballen en ranja. Heel erg be-
dankt daarvoor!
Ook alle vrijwilligers die de hele
middag hebben meegeholpen wil
ik bij deze nogmaals hartelijk dank-
zeggen!

Namens CSCW/Feestcomité
Janny Reiffers
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Verwarringen
Het Bernleftheater aan de Usquerderweg 23 Helwerd/Rottum brengt
deze winter een eigen productie. Toneelgroep Helwerd speelt 'Verwar-
ringen', geschreven door Alan Ayckbourn en geregisseerd door Albert
van Ham. Alan Ayckbourn is één van de grote komedieschrijvers van het
moderne Britse theater. Hij wordt wel eens de Engelse Molière genoemd
omdat er behoorlijk wat bitterheid in zijn humor verscholen zit.

Nieuw theaterproject
Laway arts organiseert dit jaar een nieuw theaterproject voor en door
jongeren. Het gaat om 'Hondenveld'. Hiervoor zoeken we jongeren
tussen de 18 en 25 jaar: acteurs, dansers, mensen voor techniek,
productie en publiciteit, etc.
Kijk op de website voor meer informatie, www.lawayarts.com.

Toke

Toch blijft de toon altijd mild. Naar
Ayckbourn kijken is jezelf vrolijk
maken om de bekrompenheid en
de eigenwijsheid van de mede-
mens, maar tegelijkertijd kun je
niet ontkomen aan het gevoel dat je
om jezelf zit te lachen…
'Verwarringen' speelt zich af in de
lobby en het restaurant van een
hotel en op een jaarlijks dorpsfeest.
In het hotel staat het personeel altijd
klaar en is de sfeer gemoedelijk, al
weet je nooit wie er nog meer aan-

schuiven…. In het feestgewoel mag
iedereen zich mengen want de dor-
pel ingen zi jn vriendeli jk en
vooral…bijzonder.
De voorstelling wordt gespeeld op
vrijdag 4 en18 februari en 18 maart
om 20.30 uur en op zondag 20 fe-
bruari en 6 en 20 maart om 15.00
uur.
Entree:e 10,00
Reserveren via:
www.bernleftheater.nl
(onder contact) of T 425221
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OV-chipkaart
Er zijn nog niet veel reacties gekomen op onze oproep of er mensen
belangstelling hebben voor een gratis informatieavond over de werking
van de OV-chipkaart. Misschien bent u door de feestdagen vergeten om
u aan te melden. Daarom nogmaals in het kort de gegevens. De oude
strippenkaart gaat in de loop van 2011 verdwijnen. Er worden overal
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd hoe de OV-chipkaart gaat
werken voor alle openbaar vervoer (bus, trein, tram en metro). De
Vrouwenraad kan een avond organiseren op dinsdag 1 maart van 19.30
21.30 uur in t Schienvat te Kantens. Voorwaarde is dat er minstens 20
mensen aanwezig zijn. Door middel van een powerpointpresentatie zal
het gebruik van de OV-chipkaart worden uitgelegd, zoals welke chipkaart,
het opladen van de kaart, check in en check uit enz. en u kunt natuurlijk
al uw vragen stellen. U kunt tot 15 februari aan mw. Groenhof (T 551228)
of mw. Steendam (T 551633) doorgeven of u belangstelling hebt voor een
dergelijke avond.

WORKSHOP DIGITALE FOTOGRAFIE
Deze workshop start op donderdag 27 januari met zeven deelnemers.
Cursusleider: Peter Kapteijn van 't Kiekhoes uit Spijk.
____________________________________________________________________

Telegraafbezorging te Kantens
Een nieuw jaar staat vaak in het teken van veranderingen. Aan het begin
van 2011 is de bezorging van de Telegraaf op een andere bezorger
overgegaan. Voor de abonnees die hier nog niet van op de hoogte zijn volgt
hier een stukje informatie.

Als er geen krant op de deurmat
verschijnt, hoeft dat niet altijd aan
de bezorger te liggen. De eerste
zaterdag in januari werd bij ons
alleen maar de bijlage geleverd en
geen Telegraaf. Als de krant niet als
hele oplage wordt aangeleverd dan
is er al een probleem en is het voor
Simon onmogelijk om op tijd te
bezorgen. De meeste mensen krij-
gen de Telegraaf gecombineerd
met het Dagblad van het Noorden.

Voor een paar mensen in het dorp
geldt echter een andere regel. Zij
vallen onder het buitengebied en
niet onder onze verantwoordelijk-
heid. Mochten er ondanks de zorg-
vuldigheid van Simon toch klach-
ten zijn over de bezorging dan kan
er gebeld worden met:

Simon Mus
Kolpendestraat 8
T 552673
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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.

MEERTMOAND
DIALEKTMOAND
Houd zaterdagavond  5 maart vrij
voor onze Grunneger oavend!

Zaterdagavond 5 maart willen wij:
C.S.C.W./Feestcomité weer eens
een “Grunneger oavend” organise-
ren. Na de opening ien t Grunnings
en een paar liedjes door onze eigen
Vlinthippers en spelen de Rottumer
Kloosterspeulers een eenakter van
Jan Boer.
Daarna neemt  ALEX het over om er
verder een spetterende avond van
te maken met zang, sketchjes en
Karaoke. Natuurlijk kunnen dan ook
de voetjes van de vloer. Nadere
gegevens staan in het volgende
Lougnijs en in de flyer of op onze
web-site. We hopen dat ook onze
nieuwe Kaansters, Groningers of
niet, zich een keertje in t Schienvat
laten zien.

EC

Aletta Joacobs
(Aletta Henriëtta Jacobs)

Aletta Joacobs Geboren in Sap-
meer, in 1854. Dokter en feminis-
te. As lutje wichtje wol ze al dokter
worden, net as heur voader, mor
vraauwlu moggen doudestieds nog
nait studaaiern.

Dou ze zeuventien was schreef ze
n braif aan minister Thorbecke en
vruig  om  vrijstellen  om  te  goan
studaaiern. Thorbecke von t goud,
onder veurwoarde dat ze in t eerste
joar zain luit dat ze t aan kon. Zo wuir

Aletta in 1871 d'eerste vraauw dij
aan Grunneger akkedemie inschre-
ven ston. Dou Thorbecke resultoa-
ten onder ogen kreeg van t eerste
joar was t vot aal kloar. In 1879 was
Aletta kloar mit heur studie en mog
zai dr. veur heur noam zetten. t Joar
derop begon ze in Amsterdam n
dokterspraktiek.
In 1903 huil ze op mit t dokters-
waark en gong zuk hailmoal inzet-
ten veur 'Verainen veur Vraauwen-
kaisrecht'. Zai wuir internationoal
bekend deur heur stried veur gelie-
ke rechten veur vraauwen. In 1922
konnen vraauwen veur t eerst stem-
men.
Aletta Joacobs is in 1929 in Baarn
oet tied kommen.

Kiek ook ais op: alettajacobs.org.

Winter  licht
vandoag de kroag omhoog
met nepnerts
tegen de winterwind

en lopend onder lege luchten
ligt t landschop der blanko bai
as n wit altoar van poeiersnij

dit wonder waait
deur hail mien wezen
met n verstilde zoaleghaid

mou'k den ook
dij dreum verlaizen
as t doalkies deuen gaait
noa t vraizen

den geef k mie over
aan mien zinnen
van snijwitte herinneringen
en wordt t winter  licht van binnen

Anneke Mensen-Siegers
Oet: Toal en Taiken

Veurbie
Kerstdoagen, oljoar en nij-joarsdag, binnen aalweer veurbie,
t ging wel hail gaauw, dunkt mie.
Kerstboom enzowathìn kinnen weer aan zied,
t is straks weer schoonderstied.

t Oljoar twijdoezendtien zagen wie verdwienen,
deur veul vuurwaark te loaten knappen
en lekker ien euliekouken te happen
of proosten mit n slaifke branwien mit rezienen.

t Is nou òfwachten wat nij-joar ons bringen zel,
n geluk dat gain mìns dat wait.
Minne dingerais kommen doch aaltied te snel,
mit de angst, pien en verdrait.

Mor elke mörgen komt doch weer de zun
vanoet n duuster, dokeg Oosten op
en schient loater op dag volop,
aans taiken van n nij begun.

Aldert B.Ritzema
_________________________________________________________________
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'Vakwerk' is de naam van dit onderdeel van t Lougnijs, maar wat betekent
dat voor mij? Als ik er over nadenk dan komen termen als ambacht,
kwaliteit, handwerk, toewijding en oog voor detail het eerst in mij op. Een
mooi voorbeeld is misschien het werk dat ik gedaan heb aan negentien-
de-eeuwse staldeuren. 'Het slot werkt niet goed', was de klacht,
waarmee vaak snel wordt aangenomen dat het slot gerepareerd moet
worden.

Zoals in veel gevallen lag het eigen-
lijke probleem niet bij het slot, maar
bij de ophanging van de deur. Een
mooi systeem, zoals ik het nog niet
eerder had gezien: in de betonnen
drempel van de staldeur zit een
ijzeren kom waar de deur met een
ijzeren punt in draait. Aan de boven-
kant van de deur zit een ronde hou-
ten verlenging die in een u-vormige
ijzeren beugel aan de muur draait.
Wat je noemt ouderwets vakwerk.
Met respect voor, en behoud van,
dit ouderwetse vakwerk heb ik de
speling die door slijtage was ont-
staan op het bovenste draaipunt
weggenomen, zodat alles weer
goed werkt en het er nog authentiek
uitziet, afgezien van het moderne
slot dat er jammer genoeg al op zat.
Na deze inleiding zal ik mijzelf even
voorstellen: mijn naam is Lammert
Baron en ik woon met Henny en
Anko aan de Pastorieweg in Kan-
tens. Na bijna 12 jaar bij Mazda-
dealer Terpstra in Winsum te heb-
ben gewerkt ben ik in 2009 zelfstan-
dig ondernemer geworden. Al sinds
mijn jeugd speelt de interesse in
alle soorten van vakmanschap en
techniek voor mij een rol. Na mijn
elektrotechnische opleiding heb ik
ervaring opgedaan in gas-, water-
en verwarmingstechniek, elektro-
techniek en elektronische inbraak-
en brandbeveiliging. Maar ook in
hang- en sluitwerk en inbraakpre-
ventie, timmerwerk, etc. Mijn werk
bij het autobedrijf was weliswaar
receptie, planning, inkoop, maga-
zijnbeheer en factureren, maar in
die periode heb ik ook ervaring
opgedaan in onderhoud en repara-

tie aan auto's en in het inbouwen
van audio-, telefoon-, en navigatie-
apparatuur in auto's. Omdat ik
mensen graag van dienst wil zijn
met mijn technische kennis en er-
varing ben ik mijn eigen 'allround
klussenbedrijf' begonnen. Mijn bus
en mijn werkplaats zijn ingericht
voor het uitvoeren van heel veel
verschillende werkzaamheden en
ik werk over het algemeen bij de
mensen thuis, in de provincie Gro-
ningen of eventueel iets daarbui-
ten. Het leukste vind ik dat mijn
werk erg gevarieerd is, zo kan het
voorkomen dat ik de ene dag een
groepenkast in de meterkast in-
stalleer en de volgende dag een
deel van een houten vloer vervang.
Of ik maak een hardhouten balus-
trade op een dakterras of een schut-
ting en de week daarna ben ik bezig
met de verbouwing van een keuken
en een toilet inclusief alle sloop-,
installatie- en tegelwerk.
Verder kan ik mensen vrijblijvend
adviseren en ook kleine klusjes
vind ik erg leuk, bijvoorbeeld het
vervangen van een rolhor, het weg-
werken van losliggende kabels,
het herstellen van verlichting, het
vervangen van een slot en beslag of
een zolderopruiming.

Lammert Baron

Baron Service
Pastorieweg 38
9995 PN Kantens
T 06-23640616
info@baronservice.nl
www.baronservice.nl
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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 spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefo-
nisch te consulteren.”
29/30 januari
J.D. Buwalda
Bedum - T 050  3013994
5/6 februari
C.J. Conradie
Bedum - T 050 - 3012337
12/13 februari
A.M. van Waes
Uithuizermeeden - T 0595 - 413684
19/20 februari
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 - 431716
21/22 februari
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies
Winsum - T 0595 - 441545
23/24 februari
C.H. de Lange
Leens - T 0595 - 571427

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

Zondag 30 januari
09.30  uur  -  ds.  M.O.  ten  Brink,
Roodeschool
16.30 uur - ds. A.J. Balk, Delfzijl
Zondag 6 februari
09.30 uur - ds. S. Schaaij, Eelde
14.30 uur - ds. S.W. de Boer, Haren
Zondag 13 februari
09.30 uur - ds. S. Schaaij, Eelde
14.30 uur - ds. J.H. Soepemberg,
Assen
Zondag 20 februari
11.00 uur - ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 uur - ds. J.M.A. Groeneveld,
Bedum
Zondag 27 februari
09.30 uur - ds. L.S.K. Hoogendoorn,
Uithuizermeeden
14.30 uur - leesdienst
____________________________________________

CHRISTELIJK GEREFORMEER-
DE KERK KANTENS

Zondag 30 januari
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
14.30 uur - ds. P.C. de Lange
Zondag 6 februari
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
14.30 uur - ds. P.C. de Lange
Zondag 13 februari
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
14.30 uur - ds. J.D. van 't Zand

Zondag 20 februari
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
14.30 uur  ds. P.C. de Lange
Zondag 27 februari
09.30 uur - ds. P.C. de Lange
14.30 uur - ds. P.C. de Lange
_________________________________________

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Zondag 30 januari
11.00 uur - ds. C.E. Lavooij, Pernis
(na de dienst koffie/thee in Salem)
Zondag 6 februari
10.00 uur - dhr. H.J. Dijkstra, Gas-
selternijveenschemond
Zondag 13 februari
10.00 uur - ds. E.J. Struif, Ooster-
wolde
Zondag 20 februari
10.00 uur - mw. J.C. Prins-Pestoor
(na de dienst koffie/thee in Salem)
Zondag 27 februari
10.00 uur - ds. P. Lootsma, Winsum
________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 30 januari
19.00 uur - ds. A.J. Fraanje
Zondag 13 februari
19.00 uur - ds. F. Stalman
Zondag 27 februari
19.00 uur - ds. A. Lagendijk

Taizé-viering in de
Hippolytuskerk te Middelstum
Zondag 13 februari a.s. zal er weer een Taizé-viering gehouden
worden in de sfeervolle, met kaarsen verlichte Hippolytuskerk te
Middelstum.
Aanvang: 19.00 uur.

Het thema van deze viering is: 'Vertrouwen'.
De muziek tijdens deze meditatieve viering is ontleend aan de
kloostergemeenschap van Taizé, een klein dorpje in Bourgondië
(Frankrijk). Ieder jaar komen er veel jongeren uit heel de wereld naar
Taizé om er deze vieringen mee te beleven. De te zingen liederen
worden door een zanggroep eenmaal voorgezongen en daarna
worden de (korte) liederen door alle aanwezigen meerdere keren
herhaald. Daardoor krijgen deze liederen meer een meditatief karak-
ter. Het zingen zal worden begeleid door piano, saxofoon en gitaar.
Het met elkaar zingen, het voorlezen van teksten uit de Bijbel, de
eenvoud van de gebeden en de stilte kunnen ons helpen om open te
staan voor God en onze medemens. Wij nodigen dan ook iedereen,
zowel jong als oud, van harte uit voor deze viering.

Info:
Lies Holtman-Steendam
T 552367

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
______________________________________

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum:T050 - 3014260
______________________________________

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
____________________________________

KLEINE KLUSJESDIENST
T0595 - 551084

Damclub 'Het Leert Vanzulf'
Iedere woensdagavond is de damclub (Het Leert Vanzulf) aan het
dammen in t Schienvat. Van 19.30 - 22.30 uur is er een gezellige sfeer.
Wilt u ook eens meedoen of even kijken, kom gerust eens langs.

Rita
______________________________________________________________

OUD PAPIER
Zaterdagmorgen  19 februari

T 551788
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Kippen (1)
Door tragische gebeurtenissen is mijn kippenbestand van vier gezonde
kippen teruggebracht tot één exemplaar. Op een gewone ochtend in
december vond ik een dode, aangevreten kip in de ren. Op een andere plaats
in de ren bevond zich een gat in de grond, kennelijk de toegangs- en
vluchtweg van een of ander kipvretend monster. Zwaar ontdaan heb ik het
gat gedicht en 's nachts het luikje van het kippenhok dicht gedaan. De
overgebleven drie kippen konden weer rustig slapen. Alles leek goed. Een
week daarna echter, opende ik 's ochtends het luikje, maar er kwam geen
kip naar buiten. Voor de opening lag weer een dode, aangevreten kip. De
andere twee stonden hulpeloos te kijken hoe naar buiten te komen zonder
over hun omgekomen soortgenoot te hoeven stappen. Nader onderzoek
toonde aan dat op het dak van het hok afdrukken van pootjes te vinden waren.
Er lag namelijk sneeuw. Op dit dak liggen golfplaten en de pootjes gingen
door de opening van één zo'n golfje naar binnen en waarschijnlijk na de
maaltijd ook weer naar buiten. Verdrietig heb ik alle golfjes met gaas
dichtgemaakt en hoopte dat de overgebleven twee nu zonder gevaar verder
konden leven. Maar ik had het monster onderschat. Weer een dag later had
het weer een slachtoffer gemaakt. Enig idee van smaak heeft het monster
wel, want het koos steeds de jongste kip uit. De enige overlevende is zeven
jaar. Geen enkel vertrouwen meer hebbende in mijn verdedigingswerken
besloot ik om iedere nacht mijn oude kippetje binnen te halen, waar zij in
een kattenreismandje met wat zaagsel logeerde. Dit kon zo niet voortduren.
Mijn kipje zat overdag op stok en kon alleen met druk (lees: een duwtje)
worden overreed om buiten nog wat zaadjes te pikken. Het was duidelijk:
zij voelde zich alleen en misschien was ze geheel getraumatiseerd. De
nachtelijke logeerpartijen en de daarmee gepaard gaande transporten
zullen niet tot verbetering hebben bijgedragen. Er restten mij twee oplos-
singen. Opgeven van de kippenhobby of toch maar weer het hok grondig
inspecteren. De eerste oplossing had mijn voorkeur. 's Nacht werd ik
voortdurend wakker en zag mijn overgebleven kippetje verorberd worden.
De lol van het kippenhouden was geheel verdwenen. Opgeven van de hobby
zou wel betekenen dat mijn enige kipje weg zou moeten. Dit kon ik haar niet
aandoen na alles wat ze had meegemaakt. Na enkele weken ben ik in het
hok gekropen en heb ieder kiertje geïnspecteerd. Tussen de nok en de wand
bleek een opening te zitten. Het monster, volgens kenners uit de buurt een
hermelijn, is weer ergens in de ren gekomen, heeft de steile wand van het
nachthok beklommen, is naar binnen geglipt en aan de andere kant weer
afgedaald, heeft zich aan een weerloze kip vergrepen en is volgegeten
dezelfde weg teruggegaan. Internet leerde dat een diameter van vijf
centimeter (vijf centimeter!) genoeg is voor een marterachtige om zich
doorheen te wurmen. Het bijbehorende plaatje vernietigde mijn monster-
voorstelling. Wat een mooi beest. Wat aaibaar. Maar niet in mijn kippenhok.
Mijn besluit stond vast. Er komen nieuwe kippen.

(wordt vervolgd)

Eric de Klerk
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Agenda
Kantens
Donderdag 27 januari
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 21.30 uur
Open
t Schienvat
20.00 uur
Cursus digitale fotografie

Vrijdag 28 januari
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Open

Zaterdag 29 januari
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Open
t Schienvat
19.30 uur
Uitvoering Advendo

Woensdag 2 februari
t Schienvat
13.30 - 16.00 uur
Themamiddag N.B.v.P
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub
19.30 - 22.00 uur
Schrijfcursus

Donderdag 3 februari
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 21.30 uur
Open

Vrijdag 4 februari
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Open

Zaterdag 5 februari
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Open

Donderdag 10 februari
t Schienvat
13.30 - 16.00 uur
Computercursus
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 21.30 uur
Open

Vrijdag 11 februari
t Schienvat
19.00 - 01.30 uur
Generale repetitie Advendo

Kanster Jeugdhonk
vanaf 20.00 uur
Gameavond met een Playstation 3
en een Wii!

Zaterdag 12 februari
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Open
t Schienvat
19.30 uur
Uitvoering Advendo

Maandag 14 februari
t Schienvat
V.D.K. vergadering

Woensdag 16 februari
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub
19.30 - 22.00 uur
Schrijfcursus

Donderdag 17 februari
t Schienvat
13.30  -16.00 uur
Computercursus
18.30 - 22.00 uur
Proeverij 'De Wichters' Koken
(thema: Frans)
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 21.30 uur
Open

Vrijdag 18 februari
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Open
t Schienvat
19.00 uur
O.B.S. (vroeger dichterbij)

Zaterdag 19 februari
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 01.30 uur
Open

Dinsdag 22 februari
t Schienvat
19.30 uur
Vergadering Uitvaartvereniging

Woensdag 23 februari
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub

Donderdag 24 februari
t Schienvat
13.30 - 16.00 uur
Computercursus
Kanster Jeugdhonk
19.00 - 21.30 uur
Open
t Schienvat
20.00 uur
Jaarvergadering Vrouwenraad

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT

Maandag
09.30 - 10.30 uur
Bodyshape
19.30 - 22.30 uur
Toneelclub Advendo

Dinsdag
09.30 - 10.45 uur
Volksdansen
20.00 - 22.00 uur
Tai Chi
20.30 - 21.30 uur
Volleybal

Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugdgym (Climax)
19.30 - 22.30 uur
Damclub

Donderdag
19.30 - 20.30 uur
Bodyshape

Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
Keuken open + dagmenu
19.30 - 22.30 uur
Biljartclub

Zaterdag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie Salon open
17.00 - 20.00 uur
Keuken open + dagmenu

Zondag
14.00 - 17.00 uur
Dorpsgalerie Salon open

Noteer alvast:

5 maart
De Kloosterspeulers naar Kantens
met een stuk van Jan Boer.
Entree � 5,00 incl. één koffie. Na
afloop live muziek en karaoke.
______________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis
Koor Pavane.

Dinsdagavond
Dorpshuis
Dans Heartbeat.

Rottum
Dagelijks
Kerk Rottum
van 10.00 tot 17.00 uur
Expositie van Loek Nieuw:
'Sporen van een stukadoor'
Toegang gratis

Vrijdag 4 februari
Theater Bernlef
20.30 uur
Verwarringen

Vrijdag 18 februari
Theater Bernlef
20.30 uur
Verwarringen

Zondag 20 februari
Theater Bernlef
15.00 uur
Verwarringen

Weekendmenu
Rita's Eetsalon
Vrijdag 4 februari
Geb. aard./boontjes/vlees*

Zaterdag 5 februari
Geb. aard./spinazie/vlees*

Vrijdag 11 februari
Hutspot/speklap/worst

Zaterdag 12 februari
Rijst met tjaptjoi

Vrijdag 18 februari
Geb. aard./rode kool/vlees*

Zaterdag 19 februari
Geb. aard./prei/vlees*

Vrijdag 25 februari
Stamppot boerenkool/spek-
lap/worst

Zaterdag 26 februari
Nasischotel met gebakken ei

Dagmenu's e 4,75
*Gehaktbal, kippenpoot of
pangafilet

Bestel tijdig Op = Op
De menu's zijn ook te zien op
www.schienvatkantens.nl

Keuken ook open voor patat
en snacks.
Bestellen op T 551280
b.g.g.M 06-20839053
(ook voor afhalen)
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Foto van de maand
'Soms is het zo mooi buiten dat ik wel moet gaan fotograferen. Deze foto is gemaakt op zo'n dag. Ik was nog nooit
op Helwerd geweest. Nu wel.'

Annet Eveleens
___________________________________________________________________________________________________________

Oud papier
Zaterdagmorgen

19 februari
T 551788

Iedereen bedankt
De kerstbomen zijn weer opge-
ruimd en we zitten bij het verschij-
nen van t Lougnijs alweer in de
vierde week van januari. Voor ons
een mooi moment om even terug te
blikken op een wel zeer zware en
heftige periode. Gelukkig even geen
sneeuw en gladde wegen. Nu moet
ik toegeven dat het ook weer mooie
dingen met zich mee brengt. De
afgelopen weken is maar weer
eens gebleken hoeveel mensen ons
een warm hart toedragen. Via deze
weg willen wij dan ook iedereen
bedanken voor de gestuurde kaart-
jes, cadeautjes, cadeaubonnen en
enveloppen met inhoud. Iedereen
hartelijk bedankt. Ook in het nieu-
we jaar staan wij weer voor jullie
klaar en hopen dat weer even cor-
rect te doen als het afgelopen jaar.

Petra en Simon Mus

Roodborstje
Heel vroeg bij 't laatste stergeflonker
is het roodborstje present
alsof bij 't verjagen van 't donker
hij de gevaren ervan niet kent.

Zo bescheiden en haast ingetogen
zit hij daar zo mooi te zijn
zo sierlijk komt hij aangevlogen
dat doet vergeten elk chagrijn.

Op dit prille vroege uur
de nieuwe dag alweer begint
aanschouw ik dit wonder der natuur
en voel mij opeens weer kind.

Zoals steeds zal dit alles zich herhalen
maar dit moment verliest nooit aan kracht
ik hoop nog vele, vele malen
te genieten van deze stille, maar intense kracht.

Anneke van der Wal
Uit: ?


