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de dorpen Kantens, 

Rottum en Stitswerd. 
 
 

Zo zijn onze manieren 
 

 
Het is zaterdagavond en mijn vrouw en ik willen nog even een frisse neus gaan halen. We gaan nu eens een 
keer niet in ons prachtig dorpje op de wierde een rondje maken, maar besluiten eens wat verder te lopen. We 
dalen de bult af en wandelen richting Kantens. Het dorp binnenlopend, besluiten we een korte pauze te gaan 
houden bij Rita in t Schienvat. Als we echter de hoek om komen, staat er een hoop volk voor de ingang en 
op mijn vraag wat er te doen was, werd al snel duidelijk dat toneelvereniging Advendo haar jaarlijkse optreden 
gaf. Dat leek ons wel wat, dus wij naar binnen. 

 
 
 

 
 

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

 
KIJKOCHTEND 
13 maart om 9.45 uur 
in t Schienvat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de zaal kwamen we al snel wat 
bekenden tegen en niet lang daarna 
begon de voorstelling. Na een mi- 
nuut of vijf werd het mij duidelijk: dit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

was een toneeluitvoering van de 
familie Flodder. Ma op laarzen on- 
der haar nachtjapon, Sjonniein jog- 
gingbroek, Cees die het aanpapte 
met, net als in de film, zeer knappe 
Kees en opa in een stoel voor de tv. 
De auto van de Flodders was in- 
middels door de pui van de woning 
de woonkamer ingereden, dus het 
plaatje klopte precies. 
Tijdens de eerste pauze was ik al 
erg enthousiast over het goede spel 
en de enorme gelijkenis. ‘Zullen ze 
wel lang op geoefend hebben om 
dat zo te krijgen’, zei ik tegen mijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
vrouw. ‘Hoe bedoel je?’ vroeg ze 
mij en toen ik uitlegde van de Flod- 
ders drukte ze me een pamflet in 
handen en zei ‘lees dit eens’. Toen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
werd het me duidelijk, dit waren 
niet de Flodders, maar de familie 
Stortkook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar goed, het tweede bedrijf be- 
gon en het verhaal vorderde. Oom 
Geert overleed, maar bleek een 
aardige bom duiten te hebben en 
dat moest en zou binnengehaald 
worden. De zeurderige, inwonende 
oma, in rolstoel,  probeerde men 
overal buiten te houden en zij werd 
daarom met grote regelmaat in het 
park uitgelaten door de roddelende 
buurvrouw. 
Wat ons vooral opviel was het plat 
Amsterdamseaccent met een heer- 
lijk Groningse tongval. Ik moet eer- 
lijk toegeven dat dit een hele mooie, 
soms hilarische, vondst was van 
de regisseur. 
In één van de volgende onderbre- 
kingen konden wij ook nog lootjes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
kopen waar we de verenigingskas 
van Advendo mee spekten, dus dat 
deden we dan ook maar. 
 
Het laatste bedrijf brak aan en alles 
viel  op zijn plek. In  de  eerdere 
bedrijven  was mij niet duidelijk 
geworden wie nu het geld van oom 
Geert zou erven. 
Elke keer werd je op het verkeerde 
been gezet en dus werd het span- 
nend, wie o wie zou die erfenis 
krijgen? Het bleek uiteindelijk … te 
zijn! Toch weer verrassend. Na het 
enorme applaus dat door t Schien- 
vat daverde konden we nog wat 
drinken en van dj Eling genieten. 
Ook de spelers kwamen er bij en zo 
werd het heel gezellig. Wij zijn te- 
vreden weer naar ons mooie dorpje 
teruggekeerd en hebben nog een 
aantal keren onderweg tegen el- 
kaar gezegd dat het een heel ge- 
slaagde avond was geweest. En zo 
eindigde ons ommetje vier uur later 
weer thuis. 
Mensen van Advendo: bedankt voor 
een geweldige avond en ik denk dat 
we volgend jaar weer komen kij- 
ken! 
 
Groet, 
Uw ReRo 

De club 55+ Bewegen op mu- 
ziek, biedt u tijdens zijn ‘les- 
sen’ een kopje koffie aan. Ook 
bent u van harte uitgenodigd 
om mee te doen. Kom vrijblij- 
vend even langs in t Schienvat 
en maak zo kennis met uw 
dorpsgenoten. De club is iede- 
re dinsdagochtend actief van 
9.45 - 11.15 uur. 

 
Vriendelijke groet, 
Corrie Minck 
Jeanet & Rita 

 
 
 

Aan woorden 
voorbij…. 
 
zoals je eenmaal 
in mijn leven kwam 
vanuit de overkant 
van mijn bestaan 
 
waar niemand 
jou ooit had gezien, 
in het zwijgen 
van de stilte 
 
zo werd je werkelijkheid 
in mijn leven 
in de adem van mijn spreken 
 
veilig voor zoekende ogen 
gedragen over drempels 
van tijd en tijden 
 
zo ben je bij me 
in het heden 
naar het overmorgen 
 
Jan Venema 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oud papier 
zaterdagmorgen 

10 maart 

T 0595  - 551788 
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1. Even voorstellen. 
Ik ben Evert Spriensma. 30 jaartjes 
jong en al bijna vijf jaar gelukkig 
getrouwd metElisa. Ook ben ik eige- 
naar van een agrarisch loonbedrijf, 
ESL. 
2. Waar kom je vandaan? 
De eerste 20 jaar van mijn leven 
woonde ik op een prachtige boerde- 
rij ‘Klein  Zeewijk’,  ongeveer drie 
kilometer ten noorden van Warffum. 
3. Hoe ben je in Kantens/Rottum/ 
Stitswerd terecht gekomen? 
Vrienden van mij woonden hier, dus 
zo ben ik eerst aan de Bredeweg 
gaan wonen, later via de Meidoorn- 
straat naar de Pastorieweg waar we 
ook al weer vier jaar wonen. 
4. Doe je mee aan bepaalde activi- 
teiten in het dorp? Zo ja, waaraan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet bijzonder veel. Ik kom regelma- 
tig in de kerk en als de ijsbaan open 
is wil ik dat nog wel eens vanuit de 
kantine aanschouwen. 
5.Omschrijf jezelf in 5 woorden? 
Eerlijk, muzikaal, Grunninger, ge- 
zelligheidsmens en ik kan niet tot 
vijf tellen… 
6. Met wie zou je een dagje willen 
ruilen? Waarom? 
Ik weet wel met wie ik niet zou willen 

 

ruilen, er zijn zoveel mensen die het 
minder hebben dan wij. Beetje meer 
om elkaar denken zou geen kwaad 
kunnen. 
7. Wat is je favoriete gerecht? 
Stamppot mous met spekjes en een 
haksebaale. 
8. In welketak van sport zou jij wel 
wereldkampioen willen worden? 
Waarom? 
Darten. Vind ik prachtig om naar te 
kijken, maar ook ’n kunst op zich. 
Als ik ’n pijltje gooi, ben ik altijd 
allang blij dat ik het bord überhaupt 
raak. 
9. Aanwiezoujij graag een rondlei- 
ding door je dorp willen geven? 
Waarom? 
Aan iedereen die roept dat Kantens 
een saai dorp is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Wat vind je het leukst om te 
lezen in het Lougnijs en wat zou je 
willen veranderen? 
Al die stukjes over wat mensen 
doen. Hobby’s van mensen, of be- 
drijvigheid waar mensen dan wat 
meer over vertellen. 
11. Tot slot, aan wiegeef je de pen 
door? 
Aan Freerk Oudman. 

 
 

Collecte voor het Reumafonds 
 

In de week van 12 t/m 17 maart kunt u iemand aan de deur verwachten 
om een gift te vragen voor het Reumafonds.  Er gaan ruim 60.000 
vrijwilligers langs de deuren om te collecteren voor de bestrijding van 
reuma en artrose. In Nederland leven ruim twee miljoen mensen met deze 
ingrijpende aandoening die niet te genezen of te voorkomen is. Onderzoek 
naar de oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar. Daarom is uw 
bijdrage hard nodig. 

 
Jannie Knot, 
Stitswerderlaan 18 te Kantens 
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Vakwerk 
vervallen 

 
 
 

Filmclubje 
 

CinéStiel is een klein clubje van 
filmliefhebbers. Niet regelmatig, 
maar wel af en toe draaien we een 
film. Onze keuzes beperken zich 
tot films, die ooit filmgeschiede- 
nis schreven. Onze locatie is het 
Dorpshuis in Stitswerd. 

 
Het afgelopen jaar hebben we films 
van Jacques Tati laten zien: 
Jour de fête (1949), Les vacances 
de Monsieur Hulot (1953) en Mon 
oncle (1958) 

 
Er staat er nog één Tati op de rol, nl. 
Playtime (1967) 

 
Wikipedia: 
‘Een extreem dure film, een soort 
sciencefictionkomedie waarin de 
wereld volledig in een heel grote 
stad is veranderd. 
Voor de film liet Tati, bij gebrek aan 
geschikte filmlocaties, aan de rand 
van Parijs een compleet  futuris- 
tische stad (Tativille) op ware groot- 
te nabouwen. De opnamen duur- 
den bijna vier jaar, er werd ge- 
draaid op het dure 70 mm-formaat 
en de meest bijzondere filmtech- 
nieken werden toegepast. 
Toen de film uitkwam in 1967 wa- 
ren de reacties van de critici ver- 
deeld. In Frankrijk was Playtime 
redelijk succesvol,  maar van het 
beoogde Amerikaanse succes 
kwam niets terecht: de film werd er 
niet eens uitgebracht.  Playtime 
werd een financiële flop en Tati ging 
failliet.’ Jaren later in 2002 is de film 
in eer hersteld.  Geheel gerestau- 
reerd wordt hij nu als meesterwerk 
beschouwd. 
Ik las ergens: ‘een supergestileerd 
staaltje maatschappijkritiek vol 
visuele grapjes, met een hemelbe- 
stormende ambitie.’ Verwacht geen 
spannende actiefilm, maar een film 
waarin Monsieur Hulot verwon-  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
derd in een moderne stad 
rond- loopt. 
 
Vrijdagavond 9 maart 20.00 
uur 
CinéSti
el 
Dorpshuis 
Stitswerd 
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Mediterrane sfeer bij De Kookschuur 
 

Zaterdag 21 januari was het Italiaans gezellig bij De Kookschuur. 
Helemaal ingericht in mediterraanse stijl kon men er genieten van een 
heerlijk driegangen menu. Hier werd dan ook gretig gebruik van gemaakt. 

 

Omdat het zo’n succes was gaan 
we dit herhalen op zaterdag 25 fe- 
bruari v.a. 17.00 uur. 
Het  volgende  driegangen  menu 
staat dan op de kaart voor 17,50 

 
Rundercarpaccio 
Pizza naar keus 
Panna cotta 

Reserveren is gewenst. Natuurlijk 
kan men op 25 februari ook bij ons 
terecht om pizza’s af te halen. 
 
Met vriendelijk groet en tot ziens 
in De Kookschuur, 
Marcella Gerretsen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kindermiddag in t Schienvat 
 

Bewegen isgezond. Ook voor onze kinderen. Daarom organiseert Climax 
onder leidingvan Jantje Boer (gymjuf) woensdagmiddag 21 maart 2012 
een open gymles voor de jeugd. 
Groep 3, 4, 5, en 6 van 13.30 tot 14.15 uur 
Groep 1 en 2 van 14.15 tot 15.00 uur 
Peuters van 15.00 tot 15.45 uur 
Alle kinderen vanaf 2 jaar tot 12 jaar zijn uitgenodigd om hier aan deel 
te nemen, ook de ouders mogen mee komen om te kijken. 

 

Na afloop van de lessen worden de 
kinderen door Jeanet Kooman en 
Rita Pool getrakteerd op poffertjes 
en ranja. 

 
Wilt u meer informatie neem dan 
contact op met 
Anita Ruitenga 
Poelestraat 1 in Kantens 
T 06 - 29297229 
E freek_anita@hotmail.com 

 
De kosten zijn 6,- per maand per 
kind. Als u uw kind opgeeft tijdens 
de open gymles krijgt u deze maand 
nog gratis. Betaling gaat dan v.a. 
april in. (Ik zeg gewoon doen). 
 
Vriendelijke groet, 
Jantje, Anita, 
Jeanet en Rita 

 
 

Knutselmiddag in de vrijgemaakte kerk 
 

Hoi jongens en meisjes! 
Woensdag 14 maart wordt er weer een knutselmiddag georganiseerd in 
de kerk aan de Pastorieweg 21. Jij bent van harte welkom!  Neem je 
vriendje, vriendinnetje, buurjongen of buurmeisje ge- 
zellig mee! We beginnen om 13.30 uur en om 15.30 uur 
is het weer afgelopen. 

 
Hopelijk tot dan! 

mailto:freek_anita@hotmail.com
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Stichting Project Oekraïne - Februari 2012 
 

Er wordt al weer op volle toeren gewerkt aan de uitvoering van de nieuwe projecten. We hebben al weer twee 
keer met de groep vergaderd. Er zijn ook dit jaar weer mensen die zich in willen zetten voor de mensen in 
Oekraïne en Roemenië. Daarnaast zijn er heel veel mensen die zich betrokken voelen bij de projecten. 

 

Voor de periode van 30 juli tot en 
met 17 augustus 2012 staan er vier 
projecten gepland. We proberen 
hulp te bieden aan de mensen door 
ze te helpen dingen op te knappen, 
maar bijvoorbeeld  ook door het 
geven van aandacht. 
Project 4 is een eenmalig project. 
Dit transport vindt plaats in de week 
dat we in Roemenië zijn. 

 
1. In Roemenië zijn we van plan 
een kinderbijbelweek te organise- 
ren. Dit hebben we in de zomer van 
2011 ook gedaan. Daarnaast is er 
de vraag gekomen of we ook iets 
voor de plaatselijke jongeren kun- 
nen betekenen. Ook hier willen we 
ons op gaan richten. Samen met 
dominee Sandór in het dorpje Iriny, 
proberen we er een geweldige week 
van te maken.  Voor de kinderen 
gaan we een speeltoestel en voet- 
baldoelen plaatsen. En we zijn ons 
nog aan het oriënteren op het bouw- 
project. 

 
2. In Tivadar (Oekraïne) is er veel 
werk aan de winkel aan de dokters- 
post daar. Het is slecht gesteld met 
de hygiëneomstandigheden. Van 
de dokterspost  wordt  door veel 
mensen in de omtrek gebruik ge- 
maakt. Het is de bedoeling om een 
paar ruimtes grondig te renoveren. 
Over andere projecten in dit dorp en 

omgeving zijn we nog in overleg. 
 
3. In Szürte (Oekraïne) zijn we vo- 
rig jaar in contact gekomen met de 
plaatselijke dominee. Die wil graag 
een Bijbelweek organiseren voor 
zigeunerkinderen.  Ook is er nog 
werk aan het gebouw dat gebruikt 
wordt als kerk, school en kinderop- 
vang voor zigeuners in Szürte. 
 
4. Voor transport naar Roemenië 
hebben we hulp gekregen! Er is 
voor ons een vrachtwagen georga- 
niseerd die spullen naar Roemenië 
wil brengen. Als Project Oekraïne 
proberen we de vrachtwagen vol te 
krijgen met spullen. Goede ideeën 
zijn altijd welkom. We gaan in ieder 
geval weer kleding inzamelen om 
mee te nemen naar Oost-Europa. 
Babykleding en -schoenen kunnen 
we niet meenemen. 
U kunt voor het inzamelen van kle- 
ding contact opnemen met Dia 
Bijs- terveld, T 551636. 
Op onze website houden we u op de 
hoogte. 
 
Er worden ook weer acties georga- 
niseerd om de projecten te finan- 
cieren. 
l Elke laatste maandag van de 
maand halen we lege flessen op in 
de omgeving van Kantens. 
l In het voorjaar gaan we aard- 

beien plukken en verkopen. 
l We staan op de dieverdoatie- 
markt op 14 maart in Kantens. 
 
Om alle projecten  uit te kunnen 
voeren hebben we allereerst een 
enthousiast team nodig. We kun- 
nen nog wel wat hulp gebruiken! 
Mensen die mee willen doen met 
de projecten van deze zomer moe- 
ten zich voor 1 maart 2012 aanmel- 
den. Meer info hierover kunt u vin- 
den op de website. Op 25 februari 
hebben we een open vergadering in 
de kerk aan Pastorieweg 21 in Kan- 
tens. Belangstellenden  zijn  van 
harte welkom! 
 
De stichting is in het voorjaar van 
2011 opgericht. Dat brengt met zich 
mee dat we in het bezit zijn van de 
ANBI-status (Algemeen Nut Beo- 
gende Instelling). Wilt u ons steu- 
nen door een gift over te maken? 
Stichting  Project  Oekraïne rek. 
12.14.77.967 te Kantens. 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage, in 
welke vorm dan ook! 
 
Stichting Project Oekraïne 
Oosterweg 7 te Kantens 
KvK nr. 52514706 
T552424 
E projectoekraine  @live.nl 
www.projectoekraine.nl 

http://www.projectoekraine.nl/
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Update van Foundation Roza 
 

We hebben bijna dagelijks kontact met Kosovo en het gaat daar redelijk 
goed. Wel gaat het brandhout voor de kachels snel met de temperaturen 
die er nu zijn. Het kwik kan zakken naar –30 en er ligt een pak sneeuw 
van bijna anderhalve meter. 

 

Hierdoor wordt natuurlijk alles be- 
moeilijkt, maar dit gebeurt daar in 
de winter vaker. Als stichting heb- 
ben we echt uw hulp nodig voor het 
kopen van voedsel en brandhout en 
om juist wat meer te kunnen doen 
en meer te kunnen betekenen voor 
de wezen en weduwen in Kosovo. 
Kijkt u gerust nog eens op de site 
www.foundationroza.nl 
Op de site kunt u ook linken naar 
twitter, om op de hoogte te blijven 
van alles wat we doen. 

Zelf ga ik binnenkort naar Kosovo, 
om hopelijk weer veel te kunnen 
doen. Verder hoop ik gesprekken 
aan te gaan, om in het voorjaar/ 
zomer van dit jaar met een groep te 
kunnen gaan. Maar het vergt nog 
wel heel wat voorwerk, om een 
week te organiseren en om enkele 
outreaches te kunnen doen. 
 
Ik hoop volgende maand weer een 
fotoverslag te kunnen maken! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
René en Marthi Zuidema 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noorder Gitaardag 
 

Op 3 maart 2012 zal de eerste editie van de Noorder Gitaardag plaatsvin- 
den in het Groninger  Zuidbroek.  Op deze beurs  zullen  zo’n twintig 
standhouders komen met een veelzijdig aanbod van (bas)gitaren, ver- 
sterkers, toebehoren e.d. Verder zullen er enkele demo’s en kleine 
optredens plaatsvinden en zal de dag worden afgesloten met een ‘blues- 
tafette’,  een estafette van zo’n tien gitaristen.  De organisatie  heeft 
bovendien, dankzij sponsors, de mogelijkheid om een aantal interessan- 
te zaken weg te geven, waaronder abonnementen op muziekbladen, t- 
shirts etc. Deze dag is een initiatief van vier forumleden van de internetsite 
Gitaarnet.nl, omdat men vond dat er in het noorden van het land te weinig 
op dit gebied gebeurt. De bedoeling is om van de Noorder Gitaardag een 
jaarlijks terugkerend evenement te maken! Het geheel speelt zich af in 
het ‘Muziekgebouw’ aan de Heiligelaan 71-C te Zuidbroek en is van 10.00 
- 17.00 uur. De entree bedraagt 3,00. 

 
Namens de organisatie, 
Ton van Doorn 

http://www.foundationroza.nl/
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Een Avondje Basketbal 
 

Donar is in heel het Noorden een begrip. De Groningse basketbalclub, die 
tegenwoordig bekend staat onder de sponsornaam  GasTerra Flames, 
was bij mij echter alleen bekend door middel van televisie en radio. De 
play-off finales om het landskampioenschap tegen Leiden, werden door 
mij trouw gevolgd, via de media weliswaar. Ik had helaas nog nooit het 
genoegen gehad om de noordelijke  basketbalhelden  in het echt te 
bewonderen.  Maar daar kwam  pas geleden verandering in. Ik kon 
namelijk op uitnodiging van Wimjan Rietdijk mee naar de wedstrijd van 
Donar tegen Nijmegen. 
Direct toen ik Martiniplaza binnen stapte, merkte ik al dat er bij de 
basketbalclub een bijzondere sfeer hing. Nergens waren hooligans te 
zien, iedereen was vrolijk en had zin in de wedstrijd. De basketbal hal was 
nog indrukwekkender dan dat ik hem had verwacht. Vergeleken met alle 
andere sfeerloze sporthallen in Nederland die je ziet langskomen  bij 
Studio Sport, was dit een verademing, ik waande me voor even in de NBA, 
de Amerikaanse basketbalcompetitie. Toen de wedstrijd eenmaal begon 
werd ik nog vrolijker, de stemming op de goed gevulde tribunes was goed 
en de wedstrijd aantrekkelijk. Het steeds op en neergaande spelbeeld 
zorgde er voor dat het continu spannend bleef. In de pauzes werden we 
vermaakt met een uit Amerika overgewaaid fenomeen, cheerleading. 
Hier naar kijken was ook geen straf.  De wedstrijd eindigde uiteindelijk 
in een 100-84  overwinning voor de Flames (ik bedoel Donar!). Deze 
glorieuze overwinning werd in het laatste kwart vooral met gallery-play 
behaald. Spectaculaire dunks en combinaties volgden elkaar op. Dankzij 
deze zege behouden de Groningers de 1e plek in de eredivisie. 
Het werd me die avond duidelijk dat een avondje Donar iets bijzonders 
is. Ik hoop dat er nog vele volgen. 

 
Nils Reiffers 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damclub Het Leert Vanzulf 
 

Op 19 januari was er een damwedstrijd van damclub Het Leert Vanzulf 
tegen Noorddijk. Deze wedstrijd werd gewonnen door Kantens. Op 2 
februari was er weer een wedstrijd en de eer was toen voor de gasten 
uit Uitwierde. Damclub Het Leert Vanzulf is een gezellige club, zodat 
zowel de beheerders van tSchienvat als de spelers altijd met veel plezier 
naar de donderdagavond uitkijken. 

 

Wilt u ook eens kijken of gewoon 
even een keer de sfeer proeven 
kom gerust even langs, de spelers 
heten u van harte welkom. Wist u 

dat de damclub gemiddeld de jong- 
ste leden telt van het noorden! 
 
Jeanet en Rita 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winterpret in Kantens 
 

Eindelijk was het dan zover, Koning Winter deed in februari zijn intrede. Even leek het erop dat we de winter dit seizoen gewoon oversloegen. In 
de nachten eerst matige vorst en overdag temperaturen om en nabij het vriespunt. Al gauw zakken de temperaturen naar waarden van -12 tot 
-19, dus strenge vorst en overdag ruim onder nul. De ijsbaan en het Boterdiep vriezen dicht en het lijkt erop dat er een ijsperiode aankomt. Alleen 
de harde wind is in het geheel een spelbreker.  Op sommige plekken is het water zo in beweging dat het niet wil dichtvriezen. Zogenaamde 
windwakken. Eenden maken er gebruik van om nog in te zwemmen. Door de strenge vorst neemt de elfstedenkoorts toe in Friesland. De pers rukt 
massaal uit om verslag te doen van de kwaliteit van het ijs daar. Ook hier wordt gesproken over onze eigen schaatsklassieker: de Noorderrondrit. 

 

Gelukkig gaat de wind liggen en 
door de strenge vorst vriezen som- 
mige gaten langzaam dicht. Op vrij- 
dag drie februari valt er sneeuw, 
zodat de winter  nu compleet is. 
Sneeuw is leuk voor kinderen, maar 
brengt ook veel ongemakken met 
zich mee. Vooral  treinreizigers 
worden de dupe van uitval van trei- 
nen  door vastgevroren  wissels. 
Urenlange vertragingen en wach- 
ten op de stations brengt veel com- 
mentaar met zich mee voor de ver- 
voerder. De sneeuw komt de ijs- 
aangroei ook niet ten goede, want 
onder een sneeuwlaag vriest het 
niet. Vanwege de strenge vorst 
wordt er door het ijsbaanbestuur 
ook over gesproken om eventueel 
de baan te maken op het Boterdiep, 
mits het ijs dik genoeg is. Op zater- 
dag vier februari wordt door som- 
mige aanwonenden van het Boter- 
diep hieren daar een stukje sneeuw- 
vrij gemaakt op een ijsvloer  die 
eigenlijk nog niet dik genoeg is. Op 
een paar plaatsen komt zelfs water 
op het ijs. Op zondag wordt toch 
besloten door het ijsbaanbestuur 
van Kantens om het ijs op te gaan 
en de dikte van het ijs te meten. 
Vanaf steenfabriek Cerus tot aan 

Middelstum is het traject waar de 
ijsbaanvereniging Kantens verant- 
woordelijk voor is. Aan het eind van 
de middag is het duidelijk dat het ijs 
nog niet voldoet aan de gestelde 
ijsdikte van minimaal 16 centime- 
ter. Er wordt een gemiddelde ijsdik- 
te van negen centimeter gemeten 
en onder de bruggen is het hele- 
maal nog niet vertrouwd. Onder de 
Klinkenborgerbrug houden eenden 
het water in beweging. Bij de brug- 
gen wordt het ijs met rood-wit lint 
afgezet om eventuele schaatsers 
te waarschuwen dat het niet ver- 
trouwd is. Men moet er ook niet aan 
denken dat er iemand door het ijs 
zakt en dat diegene er niet weer uit 
kan komen. Bij een temperatuur 
van nul graden kan iemand  het 
maar slechts negen minuten uit- 
houden in het koude water. 
 
Op maandag zes februari komt er 
toch een oproep van de organisatie 
van de Noorderrondrit om zoveel 
mogelijk de sneeuw van het ijs af te 
halen, alleen dan kan door strenge 
vorst het ijs aangroeien tot de ver- 
eiste dikte om de wedstrijdtocht te 
houden door het Groninger land. Op 
dinsdag zeven februari wordt  er 
eenbegingemaakt met het sneeuw- 
vrij maken van het Boterdiep rich- 
ting steenfabriek. IJsbaanvereni- 
ging en vrijwilligers, die zich spon- 
taan aanmelden, schuiven de 
sneeuw naar de kant en de veger 
doet de rest. Deze dag blijkt dat er 

onderdebrug van de Klinkenborger- 
weg nog steeds een probleemis, het 
is nog steeds niet dichtgevroren. 
Aan het eind van de middag wordt er 
hulp aangeboden om eventueel ijs- 
blokken in het wak te leggen. Het 
bestuur zal eerst even overleggen. 
Omdat er geen andere optie is wordt 
de hulp geaccepteerd en dus wor- 
den er in de avonduren, uit een sloot 
naast de Klinkenborgerweg, ijsblok- 
ken gezaagd met behulp van een 
kettingzaag. Pieter Schouten komt 
met zijn verreiker helpen om de 
gezaagde blokken te transporteren 
naarhetwak onder debrug. Mensen 
van het bestuur en vrijwilligers  hel- 
pen met zagen en de blokken in het 
wak schuiven.  Eindelijk is om- 
streeks half 11 het wak gedicht. Een 
geslaagde ijstransplantatie  wordt 
afgesloten met warme koffie en een 
borrel voor de helpers. Deze dins- 
dagavond heeft de organisatie van 
de Noorderrondrit ook een vergade- 
ring met de rayonhoofden  uit de 
dorpen waar de wedstrijd en toer- 
tochtlangskomen in start- en finish- 
plaats Baflo. Aan het eind van de 
vergadering valt het besluit dat er 
deze week geen Noorderrondrit 
komt.  Er zijn nog teveel zwakke 
plekken en het ijs heeft nog niet de 
vereiste dikte om de schaatstocht te 
kunnen houden. Ook is op sommige 
plekken het ijs te slecht. Alleen nog 
een paar nachten strenge vorst kun- 
nen uitkomst bieden, vooral onder 
de bruggen. Door de ijsbaanclub 

wordt op woensdag verdergegaan 
met het schoonmaken van het Bo- 
terdiep richting Middelstum.  Ook 
kwamen er twee mensen langs van 
de Noorderrondrit om even op het ijs 
te kijken en even te praten. Ze keken 
ook even onder de brug en vonden 
de ijstransplantatie een geslaagde 
operatie. 
 
De weersvooruitzichten  zijn niet 
goed. Er wordt voor de nieuwe week 
dooi voorspeld, strenge vorst blijft 
uit en terugkeer van de winter even- 
eens. Wel kan er geschaatst wor- 
den, de ijsdikte is 12 á 13 centime- 
ter, maar de benodigde 16 centime- 
ter, om de vele schaatsers te kun- 
nen dragen, blijft uit. Veel mensen 
maken dan ook even gebruik om te 
schaatsen op het Boterdiep, om 
een tochtje te maken en om mooie 
foto’s te maken van het winterland- 
schap met sneeuw en ijs. 
 
De ijsbaanvereniging van Kantens 
wil alle vrijwilligers  bedanken die 
hebben  meegeholpen  met het 
sneeuwvrij maken van het Boter- 
diep, in het bijzonder Pieter Schou- 
ten die op dinsdagavond met zijn 
verreiker heeft geholpen met het 
vervoeren van de ijsblokken naar 
het wak onder de brug in het Boter- 
diep. Dit was een geslaagde opera- 
tie en zonder het rijdend materieel 
was het niet gelukt. Pieter, bedankt! 
 
Gerad Werkman 
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‘Thomas Wierema’ ijsbaan 
 

Eindelijk washet dan zover. Op vrijdag drie februari kon weer geschaatst 
worden op de ijsbaan. Een groot windwak vroor uiteindelijk dicht. Nadat 
de baan geveegd was door onze ijsbaanveger en sneeuw door vrijwilli- 
gers aan de kant was geschoven, kwamen de kinderen van de basis- 
school al schaatsen. Ook ‘s avonds kwamen er veel leden langs om te 
schaatsen. Als ijsbaanclub organiseren we veel vermaak op het ijs voor 
onze leden. Curling, ijssjoelen en een avondschaatsvierdaagse. 

 
 
 
 
 

 

Nieuw hek 
 

Zaterdag 4 februari jl. werd het nieuwe hek rond de ijsbaan in Kantens 
officieel in gebruik genomen. Voorzitter Marcel Verkerk en penning- 
meester Geert De Vries van het SNS-Fonds  Middelstum mochten het 
hek officieel openen. Dit deden zij door de Thomas Wierema vlag van 
een nieuw welkomstbord af te halen. ‘Het SNS-fonds heeft het mogelijk 
gemaakt om dit mooie hek hier neer te zetten en samen met bestuur 
en vrijwilligers kunnen wij het hier nu beetje bij beetje opknappen en 
daar zijn wij erg blij mee’, aldus bestuurslid Jan Jensma. Ook de 
veiligheid van de mensen op de baan wordt hierdoor verbeterd. Zo kan 
men goed in de gaten houden wie er op de baan is. De volgende dingen 
wil het bestuur ook nog op de schop nemen: men wil de verlichting 
aanpakken en het gezicht van de ijsbaan, het pomphuisje, een opknap- 
beurt geven. 

 
Robin Wever 

Uitslag Curling zaterdagavond 4 
februari: Kinderen tot 13 jaar: 1. 
Rianne Bul- tena, 2. Svenn 
Hamming, 3. Maartje Visser. 
13 t/m 80 jaar: 1. H. Hovenkamp, 2. 
Pian Nomden. 
 
Uitslag ijssjoelen maandagavond 
6 februari: Kinderen t/m dertien 
jaar; 1. Anko Baron, 2. Ruben 
Zwerver, 3. Jamila Riemeier. 
13 t/m80 jaar: 1.RenateZuidema, 2. 
Anouk Werkman, 3. JosSpriensma. 
 
Op dinsdagavond startte de avond- 
schaatsvierdaagse. In totaal deden 
er vijftig kinderen aan mee. Er kon 
worden gekozen uit 5, 15, 25 of 50 
rondjes schaatsen. De jongste deel- 
nemer was Amber Eisinga (3 ½ 
jaar) uit Rottum met maar liefst 21 

rondjes.  Uit  handen  van  Jacob 
Wever ontving zij een oorkonde. 
 
Sponsoring 
De bestuursleden  zijn druk bezig 
geweest met sponsoring. In de kan- 
tine hangen bordjes met namen van 
de sponsoren. Hetgeld dat doorhun 
beschikbaar wordt gesteld willen 
we gebruiken voor jassen voor het 
bestuur. Het bestuur is er erg druk 
mee om dit te realiseren en genoeg 
geld bijeen te krijgen. Dit bleek ook 
wel op de zaterdagavond: een be- 
stuurslid verkocht zijn snor voor de 
vereniging. Hij kreeg er een gladge- 
schoren gezicht voor terug. 
Verder kunt u al het nieuws volgen 
op www.ijsverenigingkantens.nl en 
via hyves van thomaswierema ijs- 
baan, waar mooie foto’s op staan. 
 
Jacob Wever 

http://www.ijsverenigingkantens.nlen/
http://www.ijsverenigingkantens.nlen/


11  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto van de maand 
Annet Eveleens 
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t Gait deur!' 
sprak het Rottumer Rayonhoofd 

 
En voor het eerst sinds 1997 (werd mij verteld) waren er dan eindelijk 
weer priksleewedstrijden op de maar van Rottum! In twee categorieën, 
Jeugd en Oudere Jongeren, werd er lustig op los geprikt op de enorm 
wiebelige sleetjes. De finale bij de Jeugd ging tussen Merlin en Jordy en 
met een nipt verschil won Merlin deze. Bij de Oudere Jongeren ging de 
finale tussen Lambert en Erwin. Lambert ging met de eer strijken. 

 

Hoeveel jaar zullen Merlin en Lam- 
bert kunnen zeggen dat zij de laat- 
ste winnaars zijn? We zullen het 
beleven. Pas in 2013 op zijn vroegst, 
de volgende kampioenschappen. 
Eén van de Oudere Jongeren ont- 
brak opvallend. Mark had besloten 
om deze kampioenschappen  aan 
zich voorbij te laten gaan om op 
deze zaterdag de Noorderrondrit te 
gaan schaatsen. 

Hij vertrok om 08.00 uur en was om 
16.00 uur weer thuis. Volgens Mark 
een barre tocht, met op veel plaat- 
sen water op het ijs. Ik vond dit toch 
ook een  eervolle   ver meld ing 
waard. 
Mark  zegde toe bij de volgende 
priksleekampioenschappen weer 
gewoon aanwezig te zijn. 
 
Wimjan 
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Programma winter/voorjaar Bernleftheater 
 

Vrijdag 24 en zaterdag 25 februari 20.30 uur 
Theatergroep Flauwecult speelt ‘Daar gaat de bruid’. 
Een bewerking van de klassieker van kluchtkoning Ray Cooney. Het 
publiek wordt ondergedompeld in de jaren twintig,  verkleedpartijen, 
beha’s en persoonsverwikkelingen. 
Regie: Stef Agsteribbe. 

 

Zondag 11 maart 15.00 uur 
Bakhuis Collectief speelt ‘Limburgs 
omzien’ i.s.m. het IVAK fluitensem- 
ble. 
Een dialoog in het landschap met 
muziek en poëzie. In het Limburg 
van toen maar met de voeten in de 
Groninger klei. De tekst is geba- 
seerd  op feiten  en gesprekken, 
anekdotes en verhalen. Spel: Rei- 
nilde van der Sommen en Ellen van 
der Graaf. Regie: Hiepie Hooge- 
veen. 

 
Vrijdag 23 maart 20.30 uur 
Toneelgroep Helwerd speelt twee 
eenakters, ‘Pepermunt’ van Arie de 
Rooij en ‘Bejegen me heus’ van Jos 
Ahlers. 
Twee dialogen tussen een vrouw 

en een man, op een bankje in een 
park en in een museum. 
Spel: Lies Determan en Ger Westra. 
Regie: Albert van Ham. 
 
Zondag 25 maart 14.00 uur 
Première van de film ‘De hemel op 
Helwerd’. 
Het verhaal van de blinde bard 
Bernlef en de prediker Liudger die 
elkaar in de achtste eeuw hebben 
ontmoet op de wierde van Helwerd 
(gelegen achter het Bernlefthea- 
ter!). 
Filmscript en regie: Nico van der 
Wijk. 
 
Meer informatie over alle 
voorstellingen is te vinden op 
www.bernleftheater.nl 

 
 

Mirjam Bouchier op de 
Menkemaborg 

 
Op 21 april is er een loop & lifestyle-dag op en vanuit het terrein van de 
Menkemaborg. Er worden wandelingen met verschillende afstanden 
georganiseerd en van 13.00 - 17.00 uur is er een markt. Er wordt flink 
uitgepakt op het gebied van gezondheid, sport, schoonheid, mode en 
kunst, de organisatie is nog in volle gang. 
Mirjam Bouchier uit Rottum zal op deze markt te zien zijn met een grote 
collectie kleurrijke keramische bloemen voor binnen en buiten. 
_____________________________________________________________________ 

 

Foto expositie in t Schienvat 
 

Cursisten van de fotoworkshop  van Jan Peter Kapteijn exposeren met 
prachtige foto’s. De cursisten laten zien wat ze kunnen en wat ze hebben 
geleerd op de cursus.  Fotograaf Jan Peter Kapteijn maakt tijdens de 
Dieverdoatiemarkt op 14 maart 2012 originele portretfoto’s. 

http://www.bernleftheater.nl/
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Moi, 
 

Ik wil joe via dizze weg weer ais op 
de höchte stellen van ‘Webloug’ n 
nij initiatief veur de Grunneger Toal. 
Veur  aal  dij organisoatsies  en 
aander lu dij doar de slinger aan het, 
hebben we  van  t Huis van  de 
Groninger Cultuur n stee uutdok- 
terd doar elkenain dij aan loop is mit 
evenementen, lezens, optredens, 
theoater en zo wieder in en rondom 
t Grunnegers uut stro zetten zien 
berichtgeven en agendapunten 
kwietkin. 
Dizze webstee staait ook in verbin- 
den  mit facebouk,  woar ie  ook 
bevrund mit worden kinnen. Wat t 
directe nijs aanbelangt en t sloagen 
doarvan hangt aalmoal van onze 
aigen inzet of. Elkenain dij denkt dat 
e over t Grunnegs wat te melden het 
kin zuk op dizze facebouk-stee ook 
nog aans utern. Webloug op 
face- bouk is bedould as n 
aalgemain forum veur en over 
Grunnen in t Grunnegs. Grunnegs 
is vandoag de dag nog n 
springleventege toal en is 
aalgedureg in bewegen en hou t der 
bie joe  aalmoal  tougaait;  wilve 
geern van ale kaanten op dizze stee 
vernemen. 
Ik zol zeggen loat joe nait nuigen en 
wees nait ainkenneg om hier of 
en tou n biedroage aan te levern. 

 
Kiek mor ais op 
http://iturl.nl/snoUW 
(let op hoofdletters!) 

 
Groutnis en achtens 
Henk Scholtens 
_______________________________________ 

 

DREUM 
 
k Dreumde vot mit open ogen 
nams mie mit noar joaren heer 
k zaag mie weer bie diek laans lopen 
törnend op bie wiend en weer. 
 
Ik zaag weer dij vraide luchten 
mit dij zeesteern iel en wit 
k heurde mie weer lokkend roupen 
laive vogel neem mie mit! 
 
k Haar zo n wonnerliek verlangen 
k wol zo geern dat inder zain 
ik wol sweven ien dij roemte 
steerntje, ik en aans gain ain. 
 
Dij vogel is nou vlogen 
en net as doe verleden tied 
mor dij dreum 
dij s doe mie weer gaafs 
dij dreum… 
wil ik nooit weer kwiet! 
 
Jantje Frik, Leermens 
Uit: Ommelander Courant 
 
 
HORRORWINTER 
 
t Is pas twijdoezendtwaalf, 
midden ien winter, hoast op haalf. 
Nog gain vorst, iezel of snij. 
Noakende wiefkes goan aal bluien, 
bloumbollen begunnen te gruien 
en wintermaiskes denken aal aan vrijerij. 
 
n Week loater, t vrust dat t knapt, 
hou het hai hom dat lapt? 
Iesboan open en boan der deur op daip. 
Elf wieze vraizen zitten bie mekoar, 
vlaigen elkoar hoast ien t hoar 
om te besloeten: it giet oan of nait. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weekendworkshop 
Trancedans 
voor het  voorjaar 
 
In boerderij Walsemaweer, op een 
prachtige plek in Kantens, gaan we 
van vrijdagavond 26 maart tot en 
met zondagmiddag 18 maart tran- 
cedansen, mediteren, muziek ma- 
ken, gezond en lekker eten. Een 
weekend met Trancedans, inge- 
bed in mooie rituelen, (her)ont- 
moeting  met je krachtdier,  veel 
muziek en vooral heel veel dans! 
We verwelkomen het voorjaar en 
zetten intenties uit in onze dans. 
Ervaring met (trance)dans is voor 
dit weekend niet nodig. 
Voorinfo enopgave: Anna de Kuyer, 
T 06-11083127, www.heartbeat- 
dans.nl 
_____________________________________ 
 

Donateursavond 
Historische  Kring 
 
OP VRIJDAG 30 MAART 20.00 
UUR 
In Huize de Landbouw te Usquert 
zal een donateursavond  van  de 

 
Zaterdag 17 maart 
het Cascadegebouw in Groningen 
Grunneger Toaldag 
in de Grunneger Archieven 

Nog is dizze winter nait veurbie, 
kin vraizen en deuen, dunkt mie. 
t Weer is wat lebait, 
gait teveul hinneweer. 
Mor t gèlt ook veur dizze keer: 
It giet oan of nait! 
 
Aldert B.Ritzema, 
feberwoarie 2012 

GRUNNEGER HOUKJE : 
Elkenain oet de kontrainen van 
Kannes Rottumen Stitswerd is 
hier welkom om n stukje ien t 
Grunnings te schrieven , 
 
zoaans: 
riemkes, stukjes, recept, etc. 

Stichting Historische Kring worden 
gehouden. Spreker op deze avond 
is de heer J. Schoonveld, kanton- 
nier en woonachtig op Noordpol- 
derzijl, die het zal hebben over zijn 
werk langs de dijk. Alle belangstel- 
lenden zijn welkom. 
 
J.P.J. Knol 

 

 

http://iturl.nl/snoUW
http://iturl.nl/snoUW
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VERVOERSDIENST 
Al sinds 2005 voorziet de Vervoersdienst in een behoefte voor wat betreft 
vervoer naar arts, fysio, ziekenhuis, medicijnen ophalen of aanverwante 
doelen. De 12 vervoerders  nemen hun taak serieus en zij begeleiden de 
mensen met vervoersproblemen op hun verzoek met plezier ook binnen 
de muren van bv. het ziekenhuis. Dit kan soms langere tijd in beslag 
nemen. Vooral voor mensen die hier niet zo wegwijs zijn, of misschien 
slecht ter been, is dit alles erg plezierig. 

 
 

Schoonheidssalon Beauty for you 
 

Mijn naam is Rieneke Bol, ik ben gediplomeerd Schoonheidsspecialiste 
en Pedicure. Ik beschik over de certificaten voor de Diabetische- en 
Reumatische voet. 

KLEINE KLUSJESDIENST 
De vorig jaar opgezette ‘Kleine klusjesdienst’ is ook regelmatig actief om 
de meest uiteenlopende klusjes te klaren. De zeven vrijwilligers  bleken 
er moeite mee te hebben om hier een geldelijke beloning voor te vragen 
(� 5,00 per uur vonden wij toch heel billijk). Op de laatste vergadering 
besloten de aanwezige ‘Klussers’ unaniem het geld beschikbaar te 
stellen voor een goed doel. Na enig heen en weer gepraat, werd in ieder 
geval voor dit jaar de Speelweek uitgekozen. Onder het motto: ‘Iets voor 

Heerlijk ontspannen en een mo- 
mentvooruzelf? Dat kan bij schoon- 
heidssalon Beauty for you. In de 
salon worden diverse gezichtsbe- 
handelingen aangeboden, waarbij 
de producten worden afgestemd op 
het huidtype van de klant. Daar- 
naast heeft de klant keuze uit tal van 
deelbehandelingen zoals epileren 
van de wenkbrauwen, harsen van 
het gezicht en het lichaam, verven 
van de wimpers en de wenkbrau- 
wen en tal van professionele insti- 
tuutbehandelingen. Voor een com- 
pleet overzicht van de behandelin- 
gen en prijzen wordt verwezen naar 
de site van de schoonheidssalon. 
Er wordt in de schoonheidssalon 
gewerkt met het cosmeticamerk 
Sothys. Het assortiment van So- 
thys kent vele producten voor de 
meest uiteenlopende huidproble- 
men en aandoeningen. De produc- 
ten zijn ontstaan uit een combinatie 
van specifieke formules en techno- 
logieën en bevatten uitsluitend hoog- 

waardige grondstoffen. Vanzelf- 
sprekend is Sothys dierproefvrij. Ik 
heb ook heel bewust gekozen voor 
een professioneel  hoogwaardig 
merk in de huidverzorging. ‘Ik vind 
het belangrijk om kwaliteit te leve- 
ren en goede resultaten te behalen. 
Juist met Sothys kun je deze resul- 
taten behalen. Dat zie ik en dat zien 
mijn klanten ook’. 
De salon is naast de woning geves- 
tigd en biedt een fraai uitzicht op de 
achterliggende landerijen. Geves- 
tigd in het rustige dorpje Startenhui- 
zen, dat op een steenworp afstand 
van de Eemshavenweg bij Garst- 
huizen is te vinden. De salon heeft 
een frisse en landelijke uitstraling 
waar u heerlijk kunt genieten van 
een gezichts- of pedicurebehande- 
ling. 
Kijk snel op mijn website voor de 
actie nieuwe klanten! 
Een gezichtsbehandeling 
van 55,00 NU 33.00 
Tot ziens in mijn salon! 

het dorp én iets voor de kinderen’. Met zoveel enthousiaste vrijwilligers 
hopen wij u nog lang op beide terreinen van dienst te kunnen zijn. 
 
Charlotte Funken 
___________________________________________________________________________ 
 

Vrouwen van Nu 
 
De Vrouwen van Nu, afdeling Middelstum-Kantens  hebben vrijdag 10 
februari hun 80-jarig jubileum gevierd in t Schienvat te Kantens. Het 
Visvrouwenensemble ‘Gitje Gernoat’uit Zuidbroek heeft met hun zang en 
spel over het vroegere vissersleven voor een geslaagde avond gezorgd. 
Er zijn acht leden die 50 jaar of langer lid van de bond zijn. Zij hebben van 
de presidente een mooi  boeket bloemen gekregen. Mw. Brongers- 
Huizinga, het oudste lid, is al 65 jaar lid (niet op de foto). Op de foto staan 
v.l.n.r.: mw. J. Groenhof-Venema, mw. W. Rozeboom-Smilda, mw. K. 
Vlieg-de Boer, mw. T. Rooda-Huisinga, mw. A.A. Jongman-Wiersema, 
mw. J. Goldhoorn-Jongman en mw. J. Anema-Brandsma. 

 

Schoonheidssalon Beauty for you 
Karshofweg 15 Startenhuizen - T 850597 
beauty.foryou@live.nl - www.schoonheidssalonbeautyforyou.nl 

 

 

mailto:beauty.foryou@live.nl-
mailto:beauty.foryou@live.nl-


16  

Kerkdiensten 
 

GEREFORMEERDE KERK 
VRIJGEMAAKT 

 
zondag 26 februari 
09.30 uur - ds. A.J. Minnema 
16.30 uur- ds. L.S.K. Hoogendoorn, 
Uithuizermeeden 
Zondag 4 maart 
09.30 uur - leesdienst 
14.30 uur- ds. L.S.K. Hoogendoorn, 
Uithuizermeeden 
Zondag 11 maart 
viering Heilig Avondmaal 
09.30 uur - ds. A.J. Minnema 
14.30 uur - ds. A.J. Minnema 
Woensdag 14 maart 
Biddag voor gewas en arbeid 
19.30 uur - ds. A.J. Minnema 
Zondag 18 maart 
11.00 uur - ds. A.G. Bruijn, Uithuizen 
14.30 uur - ds. A.J. Minnema 
Zondag 25 maart 
11.00 uur- ds. T. Groenveld, Roode- 
school 
14.30 uur - ds. A.J. Minnema 
Zondag 1 april 
10.00 uur - ds. J.M.A. Groeneveld, 
Bedum 
14.30 uur-ds. L.G. Boonstra, Sloch- 
teren 
Vrijdag 6 april 
Goede vrijdag 
19.30 uur - ds. J. Klapwijk, Winsum 
__________________________________________________ 

 
CHR. GEREFORMEERDE KERK 
KANTENS 
(Wijzigingen voorbehouden) 

 
Zondag 26 februari 
09.30 uur - ds. P.C. de Lange 
16.30 uur - ds. F.W. v.d. Rhee 
Zondag 4 maart 
09.30 uur - ds. M. Bergsma 
17.00 uur - ds. B. Reinders 
Zondag 11 maart 
09.30 uur - ds. P.C. de Lange 
(Kinderdienst) 
14.30uur-ds.P.C. de Lange (Jeugd- 
dienst) 
Woensdag 14 maart 
19.30 uur - ds. P.C. de Lange (Bid- 
dag) 
Zondag 18 maart 
09.30 uur - Leesdienst 
14.30 uur - ds. M. Bergsma 
Zondag 25 maart 
09.30 uur - ds. P.C. de Lange 
14.30 uur - Leesdienst 
Zondag 1 april 
09.30 uur- ds. P.C. de Lange 
19.00 uur- ds. M. Bergsma (Open- 
deurdienst) 
___________________________________ 

PROTESTANTSE GEMEENTE 
KANTENS-STITSWERD 
 
Antoniuskerk Kantens 
Zondag 26 februari 
10.00 uur - mv. J.C. Prins-Pestoor 
K 
(na de dienst koffie/thee in Salem) 
Zondag 4 maart 
10.00uur- ds. P. Lootsma - Winsum 
k 
Zondag 18 maart 
11.00 uur - ds. M.H. Langenburg - 
Middelstum k 
Zondag 25 maart 
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk - 
Haren k 
 
Georgiuskerk Stitswerd 
Zondag 11 maart 
10.00 uur - mv. J.C. Prins-Pestoor 
k 
(na de dienst koffie/thee in ’t Dorps- 
huis) 
K = Kindernevendienst 
______________________________________________ 

DORPSKERK ROTTUM 

Zondag 26 februari 
19.00 uur - ds. A.J. Fraanje 
Zondag 11 maart 
19.00 uur - ds. A. Lagendijk 
Zondag 25 maart 
19.00 uur - ds. J. den Admirant 
_________________________________________ 
 
 

Oud papier 
zaterdagmorgen 

10 maart 

T 0595  - 551788 
 
 

 
Te koop aangeboden t.e.a.b.: hou- 
ten hoogslaper met hangend bu- 
reaublad, trap, merk flexa, kleur 
naturel. 
Vriendelijke groet, 
Dirkje Voskuil 
T551814 
 
 
NETTE WERKSTER 
 
Hallo, ik ben Maria Werkman, ik 
woon in Kantens en ben op zoek 
naar schoonmaakhuizen in Kan- 
tens, Rottum, Middelstum en Stits- 
werd. Ik vraag �                                            12,50 per uur. Wilt 
u uw huis schoongemaakt hebben, 
bel gerust naar mij. 
T06-27344591 
 
Groetjes, 
Maria Werkman 
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Weekenddiensten 
 

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

__________________________________________________ 
 

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

 
25/26 februari 
Tandartspraktijk Fledderus & Com- 
mies 
Winsum - T 0595 – 441545 
27/28 februari 
H. Meursing 
Middelstum - T 0595 – 552292 
29 februari/1 maart 
J.D. Buwalda 
Bedum - T 050 – 3013994 
3/4 maart 
Tandartsenpraktijk Uithuizen 
Uithuizen - T 0595 – 431716 
10/11 maart 
Tandartspraktijk Bruining-Gelder- 
blom 
Winsum - T 0595 – 441740 
17/18 maart 
Tandartsenpraktijk Loppersum 
Loppersum - T 0596 – 572818 

 

 
 
 
24/25 maart 
A.M. van Waes 
Uithuizermeeden - T 0595 – 413684 
__________________________________________________ 
 

DIERENARTSEN: 
Bellen met het centrale nummer in 
Bedum: T 050 - 3014260 
__________________________________________________ 
 

PSYCHOTHERAPIE EN 
SUPERVISIE: 
Mw. drs. J.R. Boelema. Praktijk: 
Groensingel 38 te Middelstum. 
Voor het maken van afspraken van 
ma. t/m vr. van 08.00 - 08.15 uur. 
T06-51255926 
__________________________________________________ 
 

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

MAALTIJDSERVICE 
OOSTERLENGTE: 
T 0597 - 412613 
__________________________________________________ 
 

VERVOERSHULPDIENST: 
T 0595-551084 / M 06-14611173 
__________________________________________________ 
 

KLEINE KLUSJESDIENST: 
T 0595 - 551084 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieverdoatie markt 
Woensdag 14 maart 

 

Er zijn ongeveer 17 standhouders 
aanwezig! 
O.a. 
Workshop voor kinderen 
(doosjes schilderen) 
Fré Schreiber (boeken) 
Fotograaf 
Bengeltje (kinderkleding) 
Boeken, dvd’s 
Sieraden 
Bloemen Tweedehands 
spullen Massage 
(bindweefsel) 

Snuisterspullen van hout 
Kaarten 
Stand van Oekraïne 
Computers (nieuwe/gebruikte) 
Cadeautjes (gemaakt  van hand- 
doeken enz.) 
En nog vele andere 
 
Deze middag  is de keuken geo- 
pend van 13.00 - 19.00 uur 
 
Groeten, 
Jeanet en Rita 
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Agenda 
 

Rottum 
 

Zaterdag 25 februari 
Dorpshuis 
20.00 uur 
Toneelavond met De Kloosterspeu- 
lers spelen ‘Een meisje voor dag en 
nacht’ 
Entree: Tot 12 jaar 2,00 / 
leden  3,00 / niet-leden  4,00 

 
Vrijdag 24 & zaterdag 25 februari 
Bernleftheater 
20.30 uur 
Theatergroep  Flauwecult  speelt 
‘Daar gaat de bruid’ 
Meer info elders in de krant 

 
Zondag 11 maart 
Bernleftheater 
15.00 uur 
Bakhuis collectief speelt ‘Limburgs 
omzien’ i.s.m. het IVAK fluitensem- 
ble 
Meer info elders in de krant 

 
Vrijdag 23 maart 
Bernleftheater 
20.30 uur 
Toneelgroep Helwerd speelt ‘Pe- 
permunt’ en ‘Bejegen me heus’ 
Meer info elders in de krant 

 
Zondag 25 maart 
Bernleftheater 
14.00 uur 
Première van de film ‘De hemel op 

 

Maandag 12 maart 
t Schienvat 
20.00 - 21.30 uur 
VDK vergadering 
 
Woensdag 14 maart 
t Schienvat 
13.00 - 18.00 uur 
Dieverdoatiemarkt 
Gereformeerde kerk vrijgemaakt 
13.30 -15.30 uur 
Knutselmiddag 
 
Dinsdag 20 maart 
t Schienvat 
20.00 - 22.00 uur 
Ledenvergadering  Kaanster 
Vlinthippers 
 
Woensdag 21 maart 
t Schienvat 
13.30 - 15.45 uur 
Juf Jantje Boer (Climax) i.s.m. Leu- 
tje Lanteern (Rita / Jeanet) 
Open gymnastieklessen voor kin- 
deren. Na iedere les ranja met pan- 
nenkoek eten (voor de kinderen) 
 
Woensdag 28 maart 
t Schienvat 
19.30 - 22.30 uur 
Bridge club 
 
OPENINGSTIJDEN 
KANSTER JEUGDHONK 
 
Donderdag 
19.00 - 21.30 uur 
Vrijdag 
19.00 - 01.30 uur 
Zaterdag 
19.00 - 01.30 uur 

 

VASTE ACTIVITEITEN 
T SCHIENVAT 
 
Maandag 
09.30 - 10.30 uur 
Bodyshape 
 
Dinsdag 
09.45 - 11.15 uur 
Bewegen op muziek (volksdansen 
voor ouderen) 
20.00 - 22.00 uur 
Tai Chi 
20.00 - 21.45 uur 
Volleybal 
 
Woensdag 
13.30 - 15.45 uur 
Jeugdgym (Climax) 
19.30 - 20.30 uur 
Body shape 
19.30 - 21.30 
Handwerkclub (één keer per twee 
weken) 
 
Donderdag 
19.30 - 20.30 uur 
Damclub (Het Leert Vanzulf) 
 
Vrijdag 
17.00 - 19.00 uur 
Keuken open + dagmenu 
19.30 - 22.30 uur 
Biljartclub (De Kleine Tafel) 
 
Zaterdag 
17.00 20.00 uur 
Keuken open + dagmenu 
18.00 - 20.00 uur 
Kaanster Vlinthippers (koor) 

 

Weekendmenu 
Eetsalon 

Leutje Lanteern 
 
Vrijdag 2 maart 
Hutspot met speklap en worst 
Zaterdag 3 maart 
Gebakken  aardappelen  met 
boontjes en vlees * 
Vrijdag 9 maart 
Gekookte  aardappelen  met 
rode kool en hachee 
Zaterdag 10 maart 
Lasagne 
Vrijdag16 maart 
Boerenkool met speklap  en 
worst 
Zaterdag 17 maart 
Bruine bonensoep met stok- 
brood 
Vrijdag 23 maart 
Macaronischotel met gebak- 
ken ei 
Zaterdag 24 maart 
Gebakken  aardappelen  met 
bloemkool en vlees * 
Vrijdag 30 maart 
Bamischotel met gebakken ei 
en saté 
Zaterdag 31 maart 
Aardappelpuree met gebakken 
ui, champignons en kip 
 
I.p.v. gekookte aardappelen 
kun je ook gebakken aardap- 
pels nemen. 
 
Weekendmenu's e 5,25 

Helwerd’ 
Meer info elders in de krant 

   * Vlees naar keuze: 
Gehaktbal, kippenpoot of 

___________________________________________ 
 

Stitswerd 
 

Maandagavond 
In het dorpshuis 
Koor Pavane. 

 
 

Kantens 
 

Dinsdag 6 maart 
t Schienvat 
vanaf 20.00 
Vergadering Uitvaartvereniging 
Vanaf 20.00 
CSCW bespreking 30 april 
19.45 - 21.45 uur 
Fotoworkshop cursus 

 
Donderdag 8 maart 
t Schienvat 
19.30 - 21.30 uur 
Schrijfcursus 

Nieuwe rubriek: ‘Uit de oude doos’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iedere maand plaatsen we een oud 
krantenknipsel van heel lang gele- 
den. Deze keer een uit de Noorder- 
krant, eind jaren zeventig van een 
kindermiddag in t Schienvat. Wie 
weet nog wanneer dit precies was 
en door wie werd het georgani- 
seerd? Reacties kunt u sturen naar 
de redactie van t Lougnijs. 

 
Gerad Werkman 

pangafilet 
Soep e 2,00 
 
Met een verjaardag of zomaar 
even uit kan ook in t Schienvat 
Viergangen menu v.a. 
e 17,50 p.p. 
Voor de kinderen zijn er een 
springkussen,  sjoelbak  en 
andere spelletjes aanwezig. 
 
Bestel tijdig Op = Op 
Menu's zijn onder voorbehoud 
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. M06-20839053 
(ook voor afhalen) 
 
Gastdames: 
Jeanet en Rita 

http://www.schienvatkantens.nl/
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- BOUVV 

Bouwbedrijf de Boer 
 
 

 
Specialist in onderhoud en verbouw 

 

 
 

Eigen timmerfabriek 

Ook glas- en schilderwerk 
 

Bel voor meer info of een vrijblijvende offerte! 
 

 
 
 

Bredeweg 2 

9995 PT Kantens 

T 0595 - 55 22 41 

 
Wismarweg 23 

9723 HC Groningen 

T 050- 547 21 00 

F050-54721 09 

info@bouwbedrijf-deboer.nl 

www.bouwbedrijf-deboer.nl 
 
 
 
 

Lid van Bouwend  Nederland 
lZrkend 
leerbedrijf 

 

 

.............. 
G..A....A....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dutch  National  Academy 

for 

Yoga 
 

 
 

In een heerlijke 

ontspannen sfeer 

werken aan de gezondheid 

van je eigen lichaam 

en je eigen geest 

Cursussen voor 

beginners en 

gevorderen 
 

 
 

Vraag documentatie bij: 

Stichting Raja Yoga Groningen 

Usquerderweg 2 

9995 ND Kantens 

T (0595) 551208 
 
 
 

Koninklijke Yoga 
Volgens Patanjali, 

de wereldberoemde 

"vader" van Yoga. 

mailto:info@bouwbedrijf-deboer.nl
mailto:info@bouwbedrijf-deboer.nl
http://www.bouwbedrijf-deboer.nl/
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Winterstilte 
 

De grond is wit, de nevel wit, 
De wolken, waar nog sneeuw in zit, 
Zijn wit, dat zacht vergrijzelt, 
Het fijngetakt geboomte zit 
Met witten rijp beijzeld. 

 
 

De boom houdt zich behoedzaam stil, 
Dat niet het minste takgetril 
't Kristallen kunstwerk breke, 
De klank zelfs van mijn schreden wil 
Zich in de sneeuw versteken. 

 
 
 

 
De grond is wit, de nevel wit, 
Wat zwijgend tooverland is dit 
Wat hemel loop ik onder 
Ik vouw de handen en aanbid 
Dit grootsche, stille wonder. 

 
Jacqueline E. van der Waals 
1868 - 1922 

Redactie: 
Anje van der Hoek-Linstra 
Hilma Oudman-Dam 
Aldert Ritzema 
Alette de Vries-Rennen 
Gerad Werkman 
Robin Wever 
 
Eindredactie: 
Wimjan Rietdijk 
 
 
April nummer 
uiterste inleverdatum 
16 maart 2012 
 
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    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 
e 15,- per jaar. 
___________________________________________________ 
 
Voor info over advertenties en 
bezorging kunt u contact 
opnemen met Alette de Vries: 
T 434206 
___________________________________ 
 
Redigeerwerk: 
Paulien Ros. 
______________________________ 
 
Drukwerk wordt verzorgd door 
Drukkerij Sikkema. 
_____________________________________________ 

 
 
 
 

Oud papier 
zaterdagmorgen 

10 maart 

T 0595  - 551788 

mailto:tlougnijs@kantens.nl
mailto:tlougnijs@kantens.nl

