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Ezelsoor of boekenlegger
Jarenlang was Ineke Eisinga een bekend gezicht in de Bibliobus. Vóór de vakantie zette ze, na 14 jaar, een
punt achter dit stukje vrijwilligerswerk. Ze is een beetje stilletjes vertrokken uit de bus, de lezers hebben
geen afscheid kunnen nemen. Daarom leek het ons een leuk idee om haar eens in het zonnetje te zetten en
haar aan het woord te laten over het bibliotheekwerk.

We beginnen met het eerste hoofd-
stuk: Even voorstellen.
Ineke is geboren in Groningen, waar
ze haar jeugd doorbracht. Na haar
schooltijd kreeg ze een baan als
caissière bij een groothandel in
levensmiddelen, waarbij ook de in-
en verkoop van non food hoorde,
één van de voorlopers van de Ma-
kro. 'Na sluitingstijd liep ik met veel
geld over straat naar de bank', zegt
ze. 'Dat is nu ondenkbaar.'
Via de padvinderij leerde ze haar
man Rein Eisinga kennen. Na hun
huwelijk was hun eerste huis een
kleine duplexwoning aan de Rem-
brandt van Rijnstraat in de stad,
maar na de geboorte van zoon Mark
moesten ze uitzien naar een grotere

woning. Dat werd Stitswerd, waar
ze sinds 1973 wonen en ze hebben
er nooit spijt van gehad. Dochter
Marike is hier geboren. Inmiddels
hebben Rein en zij vier kleinkinde-
ren en maandag is hun vaste op-
pasdag.

Je hebt afscheid genomen van de
bus, maar daarvoor was je vol-
gens ons ook al werkzaam in de
bibliotheek van Stitswerd. Hoe ben
je daar terecht gekomen?
'Onze buren, de fam. Cleveringa,
beheerden in het dorpshuis van
Stitswerd een kleine bibliotheek. Er
stonden een paar hoge kasten met
boeken en op de uitleendag legden
ze boeken op tafels, zodat de lezers
konden uitzoeken. Er waren in het
begin geen kinderboeken, later nog
wel een tijdje. Ik mocht van jongs af
aan graag lezen, dus ik ging er ook
kijken. De Cleveringa's waren al op

leeftijd en al gauw ging ik meehel-
pen opruimen. Toen ze naar een
bejaardenwoning in Kantens ver-
huisden, heb ik het uitlenen van hen
overgenomen. Zo'n vier keer per
jaar werd de collectie vernieuwd.
Dat was altijd heel gezellig. Ik vroeg
de lezers om me te helpen en als de
auto met nieuwe boeken kwam,
gingen we eerst in het dorpshuis
met elkaar koffiedrinken met wat
zelfgebakken lekkers erbij. Daarna
werden er nieuwe boeken uitge-
zocht. Dat heb ik ongeveer tien jaar
gedaan. In 1983 kwam de Biblio-
bus, eerst met een chauffeur en een
bibliothecaresse. Ik was toen bezig
met ander vrijwilligerswerk. Van
1990 tot 1998 heb ik in het bestuur
van de Stichting Openbare Biblio-
theek Eemsmond gezeten. Toen
Hilma Ubels haar groot rijbewijs
had gehaald, ben ik haar, vanaf
1998, gaan helpen.'
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Als vrijwilliger maakte je de over-
stap van de vaste bibliotheek naar
de Bibliobus. Was de overgang van
een kleine bibliotheek in het dorps-
huis van Stitswerd naar de Biblio-
bus groot?
'Dat viel wel mee, maar er waren
verschillen. Er hoefden geen boe-
ken meer uitgestald te worden op
tafels. In het dorpshuis werkten we
met een kaartsysteem, in de bus
kregen de lezers een pasje. De bus
heeft vaste statijden, in het dorps-
huis bleef je open tot de laatste klant
opstapte.

Vaak stond je langs de weg te
wachten op de bus. Hoe zag jouw
bibliotheekmiddag eruit?
'Mijn middag begon bij de T-split-
sing Stitswerderweg  Bredeweg,
Theebus genaamd, en eindigde
daar ook. Om ongeveer twee uur
ging ik van huis en dan pikte de bus
mij op en reden we eerst naar Rot-
tum. Rottum had vroeger geen vas-
te bibliotheek, dus een hele vooruit-
gang. Daarna was Stitswerd aan de
beurt en als we daar klaar waren,
stonden we in Kantens. Hilma stond
daarna nog in Onderdendam, dus
ze kon me mooi bij Theebus weer
afzetten en dan was ik tegen half
zes weer thuis.'

Waaruit bestonden jouw werk-
zaamheden in de bus?
'Voornamelijk uit innemen en uitle-
nen en als het rustig was de boeken
terug zetten in de kast.'

Wat was het leukste in de bus?
'Het contact met de mensen. Ze
kenden me allemaal. Ze zagen me
immers iedere week. En als ver-
stokte lezer zag ik natuurlijk de
nieuwste boeken in de bus.'

Wat kun je naast boeken zoal lenen
tegenwoordig?
'Tijdschriften, cd's, dvd's. Mensen
kunnen thuis gratis per internet
boeken aanvragen of een briefje bij

Hilma inleveren en dan liggen ze
een volgende keer klaar. School-
kinderen vragen vaak informatieve
boeken aan voor werkstukken.
Volwassenen mogen 25 boeken
meenemen, kinderen 10. Boven-
dien is de pas in de hele provincie
Groningen geldig.'

Lees jezelf veel?
'Ja heel veel. Als kind al en als ik
las, zag of hoorde ik niets. Eén keer
heeft mijn moeder, toen ik niet luis-
terde, mijn boek in de kolenkachel
gegooid. Ik lees eigenlijk alles wat
los en vast zit, detectives, familie-
verhalen. Zelfs bij de televisie lees
ik nog.'

Wat  was  de  mooiste  week  of
maand in de bus?
'Een bijzondere week of maand
speelt meer in een vaste biblio-
theek. Je staat veel te kort ergens
met de bus om bijzondere dingen te
organiseren, zoals een dichter of

verteller uitnodigen. Met Sint Maar-
ten of andere feestdagen krijgen de
kinderen wel eens een kleurplaat of
een snoepje.'

Hoe denk je erover dat er wegens
bezuinigingen bibliotheken worden
gesloten?
'Dat ligt aan de gemeente, welke
keuze maken ze waar ze het geld
aan uitgeven. En waar wordt het
eerst op bezuinigd. Naast dat er
bibliotheken worden gesloten, rij-
den er ook minder bussen. Van vijf/
zes naar drie of vier.'

We geven een aantal mogelijkhe-
den. Kies er één en waarom?
Strip- of prentenboek
Prentenboek voor de kleinkinde-
ren
Ezelsoor of boekenlegger
Boekenlegger, ezelsoor vind ik niks
Kinderboekenweek of Meertmo-
and Dialectmoand
Het laatste, dialect vind ik wel leuk

Poëzie of literatuur
Poëzie, alles op z'n tijd
Fantasie of werkelijkheid
Fantasie, als het niet leuk is, leg ik
het weg.

Wat is je meest bijzondere herin-
nering aan deze tijd?
'Het huwelijk van Hilma Ubels, met
wie ik in de loop van de jaren een
leuke band heb opgebouwd. Mijn
man Rein heeft ze getrouwd.'
Op onze vraag of ze nooit iets met die
lange bus op de smalle binnenwe-
gen hebben beleefd, moet ze lang
nadenken. 'Er gebeurde eigenlijk
weinig, ja, één keer bij werkzaam-
heden aan de Bredeweg reden we
door een kuil en lagen in Kantens
heel veel boeken uit de schappen.'

We geven je enkele trefwoorden
waar we graag een korte reactie
op willen hebben.
Gouden Griffel.
Zijn vaak mooie boeken om te le-
zen.
Voorlezen.
Doe ik geregeld voor de kleinkinde-
ren.
Lievelingsboek
Heb geen speciale, vind veel leuk.
Boekenbal.
Hoeft voor mij niet.

Waarom ben je gestopt?
'Wegens bovengenoemde bezuini-
gingen waren er personeelsleden
over en die werden op andere bus-
sen geplaatst. Hilma heeft dus nu al
een assistent en drie is te veel. Ze
hadden eigenlijk geen vrijwilliger
meer nodig. 't Was ook lang genoeg
geweest, vond ik.'

We bedanken Ineke hartelijk voor
het gesprek en overhandigen haar
namens t Lougnijs een boeket voor
haar jarenlange inzet op de Biblio-
bus. Het ga je goed!

Hilma Oudman
Anje van der Hoek



3

Hij komt, hij komt, hij komt!
Daar zijn we weer. Het is nu definitief. Zaterdag 24 november komt
Sinterklaas met zijn Pieten om 14.00 uur aan bij de molen. Hij zal weer
feestelijk worden ingehaald en natuurlijk maakt hij weer een rijtoer door
het dorp. Zo tegen 14.30 uur zal hij bij t Schienvat aankomen en nadat hij
even heeft gerust (hij is natuurlijk al héééél oud) kunnen jullie hem in de
grote zaal van t Schienvat een welkomstliedje toezingen. Na wat ranja en
snoep van Rita komt de grote verrassing. Ik zeg lekker nog niet wat het
is, maar het wordt heel leuk. Dus tot zaterdag 24 november en vergeet niet
jouw surprise voor Sinterklaas in te leveren op vrijdagavond 23 november
om 18.30 uur in de kleine zaal in t Schienvat.

Tot ziens.

P.S. Er is dit jaar geen Sinterklaasfeest in het Jeugdhonk

Foto Corrie Lenstra.

Collecte
De collecte van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten heeft voor Stits-
werd en omgeving  133,80 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

H.T. Wibbens-Iwema, Stitswerd.

Collecte
Opbrengst in Kantens, Rottum en Stitswerd  880,82.
Opbrengst in Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil  553,95
Totaal:  1434,77. Allen hartelijk dank!
Tijdens de landelijke reclamecampagne van het KWF op de tv hebben zich
al een paar keer spontaan nieuwe collectanten aangemeld. Daar zijn we
natuurlijk heel blij mee. Voor de collecte in september 2013 zoeken wij
twee nieuwe collectanten. Voor het dorp Stitswerd en de route Middelst-
umerweg, Bredewegstraat en een stukje Bredeweg. Wie meldt zich aan?

A. van der Hoek
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Prijsvraag
BoodschappenPLUSBUS gemeente Eemsmond
De boodschappenPLUSBUS is een initiatief van het Nationaal Ouderen
Fonds en wordt in deze regio gecoördineerd door het Ouderen Service
Punt van de Algemene Stichting Welzijn Appingedam.

Sinds een aantal maanden rijdt de
boodschappenPLUSBUS, naast de
gemeenten Delfzijl, Appingedam,
Loppersum en Slochteren, ook in
de gemeente Eemsmond. Dankzij
de PLUSBUS kunnen ouderen acti-
viteiten ondernemen, uitstapjes
maken en anderen ontmoeten,
waardoor ze zich minder alleen
voelen en hun sociaal netwerk weer
kunnen versterken. Wekelijks wor-
den er verschillende activiteiten
aangeboden, welke te lezen zijn in
een gratis programmablad. Lid
worden van dit programmablad kan
door een telefoontje te plegen naar
het Ouderen Service Punt, T 0596
626792. Tijdens de activiteiten van
de PLUSBUS gaat er naast de chauf-
feur altijd een extra vrijwilliger mee
om, daar waar nodig, hulp en aan-
dacht te bieden.
Het aanbod aan activiteiten met de
PLUSBUS is enorm. U kunt denken
aan het bezoeken van een winkel-
centrum, een markt of een tuincen-
trum, maar ook mooie plekjes in de
provincie, een museum, een con-
cert  etc. Om de PLUSBUS in de
gemeente Eemsmond te promoten
hebben we een leuke prijsvraag
bedacht. Iedereen die 50 jaar en
ouder is, de doelgroep voor de PLUS-
BUS, mag hier aan meedoen. Uit
alle goede inzenders zullen 20 win-
naars worden geloot. Deze win-
naars winnen een gratis uitstapje
met de PLUSBUS, welke uitgevoerd
zal gaan worden op maandag 19
november.
Beantwoord de volgende vraag:
Welk groot Nationaal Fonds is op-
richter en medefinancier van de
PLUSBUS?

Voor de gemeente Eemsmond heb-
ben we in Steunstee Roodeschool
een aanspreekpunt gevonden. Hier
kunt u het antwoord op de prijs-
vraag heenzenden, voorzien van
naam, adres, postcode/plaats én
geboortedatum. Het adres is Steun-
stee Roodeschool, Hooilandseweg
18a, 9983PE te Roodeschool. U kunt
uw antwoord ook mailen naar
info@steunstee-roodeschool.nl.
Zorg wel dat uw inzending vóór 12
november binnen is!

Contactmiddagen
in Salem
Onder het genot van een kopje kof-
fie of thee kunt u een tijdschrift
ruilen, een spelletje doen of een
praatje maken. U bent van harte
welkom in Salem. Ook kunt u een
favoriet spel meenemen en spelen,
kennen we het niet, geen nood, we
zijn bereid om het te leren. Mannen
zijn ook van harte welkom. We
nodigen u uit om langs te komen
van 15.00 - 16.30 uur op onder-
staande datums:

9 november 2012
14 december 2012

11 januari 2013
8 februari 2013

8 maart 2013
Iedereen is van harte welkom, van
jong tot oud! Voor vragen kunt u
contact met ons opnemen.

J. Holtman .................. T 551292
I. Schipper .................. T 552712
C. Steendam ............... T 551633
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Nieuws van de ijsvereniging
We zijn alweer druk bezig met het gereed maken van de ijsbaan. Zoals
u heeft gezien, hebben de schapen deze zomer het gras kort gehouden.
De ijsvereniging gaat zes nieuwe lichtmasten plaatsen. Inmiddels
hebben wij al heel veel oud ijzer binnen gehaald en dat heeft tot het
resultaat geleid dat we één extra lichtmast konden aanschaffen. Binnen-
kort zullen ze worden geplaatst. De hoofdkabel is inmiddels gelegd door
Evert Spriensma Loonwerk met een woelpoot van loonbedrijf Wieringa
Bedum (zie foto).

Verder heeft hij ook de dijk gekle-
peld (zie foto).
Heeft u nog oud ijzer, koper, lood,
zink of wasmachines, bel daarvoor
gerust met Bert Bultena T 551892 of
Jacob Wever T 552757. Wij zijn
bezig om het pomphuisje te reno-
veren, te zijner tijd wordt er bestra-
ting gelegd naar het pomphuisje.
Binnenkort komen we weer langs
om de jaarlijkse contributie op te
halen. Verder willen wij nog mede-
delen dat wij een stimuleringsprijs
hebben gewonnen van een politie-
ke partij.

Zet alvast in uw agenda dat er 3
november as. om 20.00 uur een
ledenvergadering is.

Het bestuur

VAN DE REDACTIE
Door een misverstand zijn vo-
rige maand de foto's niet bij dit
stuk geplaatst. Vandaar dat we
het stukje nogmaals plaatsen
nu met de foto's.
Ons excuus voor deze fout.
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KANSLOOS VOETVOLK (2)

Wilhelmina Pieterman is zes jaar
als haar ouders naar Delthuizen
verhuizen. Ze is de middelste van
de vijf zussen en is misschien daar-
door  wat  stiller  en  wat  meer  in
zichzelf gekeerd dan de anderen.
De kleinste kinderen krijgen veel
aandacht en de oudere meisjes zijn
bazig. Zo voelt ze dat tenminste en
daarom gaat ze graag haar eigen
gang. Ze heeft het postuur van haar
moeder, ze oogt frêle en breekbaar,
zo klein als ze is. Maar vergis je niet
in de kracht die er in het lichaampje
zetelt. Vast meegekregen van haar
vader, waarvan ze ook de rustige
en kalme bewegingsmechaniek
heeft geërfd.

In mei 1900 gaat Wilmientje voor
het  eerst  naar  school.  Elke  dag

twee keer een tocht van een uur
over kleipad en grindweg langs
brede akkers en geurende groen-
landen. Niet vrij van gevaar van-
wege steile slootkanten en ijzeren
damhekken, waar smalle stap-
planken omheen liggen. Op zonni-
ge dagen is de tocht aangenaam
en vol vertier, bij slecht weer geen
pretje. Soms blijven de kinderen
thuis. Bijvoorbeeld na veel regen-
val, als de weilanden onder water
staan en de paden nauwelijks te
zien zijn. Of als sneeuwjachten
sloot en pad hebben onder gesto-
ven, zodat je niet meer weet waar
je gaat of staat.

Een enkele keer tijdens de zomer
maakt Wilmientje de tocht hele-
maal alleen. Haar zussen van ne-
gen en twaalf moeten dan bijsprin-
gen bij het oogsten: aren zoeken,

aardappels rooien of arbeiders kof-
fie brengen. De kleine Wilmien
vermaakt zich dan best in haar
eentje. Ze luistert naar de vogels,
plukt de mooiste bloemen of zingt
het hoogste lied, want de vrijheid
en de ruimte van het weidse veld
maken haar blij. Dan blijkt ook hoe
sterk en onvermoeibaar het kleine
meisje is. Het schoolgaan is haar
nooit te veel, ook omdat zij graag
veel wil leren.

In de jaren daarop krijgt Wilmien-
tje er een verantwoordelijke taak
bij. Op Delthuizen, wat verder naar
het zuiden staat een kleine boe-
renplaats. Daar woont Hiepke Boer
met zijn gezin. Jan Boer, het oudste
zoontje is vijf jaar jonger dan Wil-
mientje. Hij gaat in 1905 voor het
eerst naar het schooltje in het lutje
dorp en omdat zijn ouders de lange
tocht voor de kleine vent wel wat
gevaarlijk vinden, wordt Wilmien-
tje gevraagd op hem te passen. Ze
moet daarvoor wel een omweg
maken en langs een ander kleipad
met Jan Boer naar het dorp lopen.
Jan is een gevoelig, wat dromerig
jonkje, dat verwonderd en ontdek-
kend de wijde wereld instapt en
verrast reageert als hij iets moois
of iets bijzonders ziet. Geregeld
verlaat hij het vaste pad om vogels
te volgen die ergens hun nestje
hebben. Soms ziet hij een mooie
bloem of kijkt hij aandachtig naar
werkers in het land, of ontdekt in
wolkenpartijen gezichten en figu-
ren. ̀ t Liefst zou hij dan een kwar-
tiertje op zijn rug willen liggen om
er langer naar te kijken. Wilmien-
tje moet hem dan aan de hand
nemen om niet te laat op school te
komen. Tussen beiden groeit een
vriendschapsband. Wilmientje
tracht zo goed ze kan op de vele
vragen van Jan een uitleg te geven
en behoedt hem voor ondoordach-
te daden. Later zal ze met enige
schroom vertellen dat ze toch een
paar keer niet kon voorkomen dat
hij in het water viel. Jan gleed toen
van een schuine wallenkant en
waagde zich eens op onbetrouw-
baar ijs.
In de winter van 1906/1907 is het
voor de kinderen zo nu en dan
ondoenlijk om naar school te gaan.
Er valt in december al veel sneeuw
en het vriest weken achtereen. Na
de kerst kunnen ze enige tijd zon-
der al te veel narigheid het dorpje
weer bereiken, maar half januari
vriest het weer matig tot streng.
Schoolgaan wordt dan een pro-
bleem, de kinderen zullen bevrie-
zen in hun te dunne kleren, zeker

omdat ze zolang onderweg zijn. Bij
de meisjes Pieterman gaat nog
een ander probleem meespelen.
Door de langdurige vorst raken de
wintervoorraden op en wordt
schraalhans keukenmeester. De
voeding die het gezin nog krijgt is
erg eenzijdig en weinig voedzaam,
waardoor de kinderen verzwak-
ken. Wilmientje en haar zusjes
blijven het liefst zolang mogelijk in
de bedstee omdat het daar nog
warm blijft. Omdat de houtvoor-
raad op raakt en de vorst steeds
meer doordringt is het in huis on-
gezellig, onaangenaam en koud.
Ziektes krijgen greep op de bewo-
ners. Ze voelen zich ellendig en
futloos. Gerrit Pieterman trekt er
de meeste dagen op uit om zijn
strikken en vallen te controleren.
Soms komt hij thuis met een pa-
trijs en heel zelden met een haas.
Dat brengt de vreugde en de lach
terug. Maar steeds vaker komt hij
met lege handen: ook de dieren
lijden onder de lange winter. Van
boer Huizinga en zijn vrouw krij-
gen ze soms een kleinigheid, want
hun knecht moet wel het voorjaar
halen. Ook mag hij enige tijd de
windbuks van de boer lenen. Hij
schiet soms een enkele duif, maar
vaker een van de kraaien, die op
de mesthoop nog wat van hun
gading vinden. Veel eetbaars zit er
niet om de vogelbotten, maar er is
weer eens vlees.

Als de dooi invalt en de sneeuw is
gesmolten kunnen Wilmientje,
haar zusjes en Jan Boer weer naar
school.  Wilmientje  is  blij  na  de
lange winter Jan terug te zien. Ze
kunnen nog een tijdje samen op-
trekken en avonturen beleven. Dan
komt in de zomer van 1907 het
moment dat Wilmientje de school
vaarwel moet zeggen. Ze is dan 13
jaar. Haar ouders hebben voor haar
een dienstje gevonden bij een boer
in de buurt. Zij zal bij Berend Me-
dema, niet ver van Delthuizen, jong-
ste meid worden.

Als in 1908 de familie Boer ver-
huist van de westkant naar een
boerderijtje aan de oostkant van
het dorp, raken de twee schoolka-
meraadjes Jan en Wilmientje el-
kaar volledig uit het oog. Er is nooit
meer contact! Vele tientallen jaren
later zullen hun levenswegen el-
kaar weer kruisen: in het kerk-
zaaltje bij de school, waar Jan, als
bekende Groninger dichter en
schrijver een voordracht houdt en
Wilmien een van zijn bezoeksters
is. Een vreugdevol weerzien!
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DE COMPETITIE IS (BIJNA) GESPEELD
EN HET SLOTTOERNOOI IS GEWEEST

EERST DE COMPETITIE
Het leek wel de vaderlandse voetbalcompetitie. Alle kanshebbers waren
in staat van iedereen te verliezen en deden dat ook. Een geheel vrouwelijk
team, het enige, had maling aan deze werkwijze. Van de 14 gespeelde
partijen verloren ze er slechts vier. De beste volgers (subtop) verloren
elk zes. Dit vrouwelijk team deed voor het derde jaar mee. De progressie
is duidelijk: 1e jaar één na laatste; 2e jaar drie na laatste en nu:

1. Anneke en Jantien 10 (wedstrijdpunten) + 49 (saldo)
2. Loekie en Bart 8 + 32
3. Deda en Alfred 8 + 18
4. Henny en Eric 8 + 1
5. Liesbeth en Gerard 8·- 5
6. Birgit en Evert* 5·- 14
7. Jack en Rob*  4·- 39
8. Merlijne en Derwin* 3·- 42

* plaats 6, 7, 8 liggen nog niet vast. Er moet nog één wedstrijd gespeeld
worden.

HET SLOTTOERNOOI
Over de magische krachten die
onze toernooien op het weer uitoe-
fenen heb ik al eerder verhaald.
Op de dagen voorafgaand aan 6
oktober en zelfs op de ochtend van
de 6e regende het pijpenstelen.
De buienradar voorspelde wat ie-
dere jeu-de-bouler al vermoedde:
de zon brak door.
Nog even aan het begin van een
wedstrijd wat hemelwater, daarna
kwam de regen pas weer 's avonds
terug: ná het toernooi!
De progressie van het jeu-de-bou-
lespeil kwam ook hier naar voren.
De helft van het competitie winnen-
de team veegde ook hier de baan
aan met alle anderen.
Dus:

1. Anneke ............ 7-29
2. Eric ................. 7-27
3. Alfred ............... 6-23
4. Toshi ............... 5-23
5. Bart ................. 4-29
6. Birgit ............... 4-23
7. Pauline ............ 3-29
8. Loekie ............. 3-23
9. Evert ................ 3-20

10. Paul ................. 3-20
11. Jack ................ 3-18
12. Gerard ............. 2-19
13. Liesbeth ........... 0-16

Rest ons nog dit jaar een toernooi
in Groningen waar enkelen van ons
zich meten met de regionale top en
wat vriendschappelijke schermut-
selingen op de Stitswerderweg
numéro zes.

EdK

Jeu-de-boulesclub Numéro Six

CSCW organiseert een kerstmarkt
Datum: 15 december 2012
Tijd: 16.00 - 20.00 uur.
Plaats: t Schienvat te Kantens
Suggesties:
muziek, zang, verkoop van produc-
ten, workshops etc. (liefst betrek-
king  hebbend  op  kerst).  Om  de

diversiteit en originaliteit te vergro-
ten willen we niet twee keer iets
van hetzelfde op de markt. Dus geef
je tijdig op.
Opgave voor de kerstmarkt kan tot
en met 7 december bij Rita Pool in
t Schienvat of op M 06-20839053

Oprichting rederijkerskamer Utilitas te Kantens
In 1914, volgens de krant 50 jaar vóór het verschijnen van Nieuwsblad
van het Noorden op 23 december 1964, is in Kantens een rederijkerska-
mer (toneelvereniging) opgericht.
Het gezelschap bestond uit 9 dames en 9 heren en kreeg de naam Utilitas.
Dit vond plaats in café Groen te Kantens. Iemand enig idee waar café
Groen was gevestigd? Wat er van de toneelvereniging geworden is, is
onduidelijk.

Geert Doornbos
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Marjan Ruitenberg exposeert
eigentijdse quilt in t Schienvat
Quilten is een essentieel onderdeel van het dagelijks leven van Marjan
Ruitenberg. Een dag niet gequilt is een dag niet geleefd. Alle emoties als
blijdschap, verdriet, verveling of uitdaging verwerkt ze tijdens het
quilten, achter de naaimachine of bij het ontwerpen.

In het begin Heeft Marjan Ruiten-
berg veel traditioneel werk gemaakt
met vrolijke kleuren om de technie-
ken van het quilten te beheersen.
Daaruit heeft ze meer en meer een
eigen stijl ontwikkeld, waarbij ze
het traditionele heeft losgelaten. Een
zoektocht langs eigentijdse moge-
lijkheden, met nieuwe technieken
en materialen. Haar inspiratie komt
uit wat haar treft in de naaste omge-
ving. Dat wil ze weergeven in haar
quilts. Soms is dat iets uit de natuur,
soms is dat een gevoel of iets wat
haar overkomt, een grappige ge-
beurtenis bijvoorbeeld. Door ver-
schillende stoffen te gebruiken kan
ze zich uitdrukken. Ze houdt ervan
om haar onderwerp terug te bren-
gen 'tot zijn eenvoud', daarom stil-
eert ze vaak de vormen die ze ge-
bruikt.

Tot 9 december 2012 Maandag .................. 19.00 - 23.00 uur
Toegang gratis Dinsdag .................... 09.30 - 11.30 uur

............................... 19.30 - 23.00 uur
Donderdag ................ 19.00 - 23.00 uur
Vrijdag ..................... 16.00 - 20.00 uur
Zaterdag ................... 16.00 - 20.00 uur

Kest toe nait gewoon proaten?
Zo ongeveer klonk de eerste begroeting die ik kreeg van kinderen in
Kantens. 1970 ongeveer. Vriendelijk klonk het niet. Ze waren erg groot,
die kinderen en ze stonden erg dichtbij. Het was op de stoep van de
melkboer op de Pastorieweg. Ik had mijn moeder, Marijke Roggema, iets
gevraagd in het Noors. Ik was net drie en we hadden twee jaar in Oslo
gewoond, nadat mijn ouders de oude pastorie in vervallen staat hadden
gekocht en kort daarna tijdelijk verhuurd. Daar in Noorwegen, had ik veel
vriendjes gehad en geleerd, dat je buiten de familiekring Noors sprak. Nu
waren we hier. Hier was het anders.

'Ze kunnen zelf niet gewoon praten',
zei ik geschrokken tegen mijn
moeder  en  ik  besloot  maar  niet
mee te doen met dat rare taaltje. En
zo begon mijn kindertijd in Kantens
slecht en dat bleef eigenlijk zo. Te
anders, te import en nog een 'snak-
kerd' ook, die goed kon leren en
daar niet bescheiden over deed. Ik
begreep maar niet waarom de kin-
deren mij zo pestten (nu wel). Ge-
lukkig was Nita er. Nita Boer, vier
dagen jonger dan ik, kleindochter
van aannemer Boer in Rottum.
Mooie grote ogen en niet te be-
deesd om mee te doen met de
verkleedpartijen op de grote zolder
en spelletjes in de tuin, slechts door
een heg gescheiden van het school-
plein. Nog altijd denk ik aan je
verjaardag op 7 oktober! Na de
lagere school ging ik in de stad naar
school en kort daarna verhuisden
we naar de Oosterweg. Daarmee
was de band met het dorp Kantens
doorgesneden, al stapte ik er nog
een paar jaar op lijn 61. Toen ik dat
zat  was,  in  vijf  vwo,  ging  ik  op
kamers in de stad, om al snel na
mijn eindexamen naar Nijmegen te
verhuizen vanwege de liefde. Daar
werkte ik een aantal jaren als res-

taurantkok, voor ik Nederlands ging
studeren en later werk vond als
wetenschapsvoorlichter aan de
Radboud Universiteit. De liefde bleef
en we kregen twee zonen. Jongens
die graag in Kantens komen, of
althans bij hun oma aan de Ooster-
weg. Hutten bouwen, bomen klim-
men, appels plukken, dieren ont-
dekken en voor je rijbewijs oefenen
op de zitmaaier. De fijne dingen van
het buiten wonen. En ikzelf? Ja
hoor, ik kom inmiddels ook graag
en ben als een echte Groninger blij
als ik de 'Olle Grieze' weer zie en
weet dat ik ja nait wied meer van
hoes bin. Mijn band er mee zit niet
in de mensen of in de huizen, maar
in het prachtige Hoogeland. En
wonder boven wonder: zelfs het
Gronings weet tegenwoordig een
gevoelige snaar te raken. Dan
schiet ik vol als ik naar Ede Staal
luister en de taal hoor die mijn
vader sprak met de aardige men-
sen die kwamen helpen om die
tochtige kast aan de Kerkhofsweg
bewoonbaar te maken. Eppie Rei-
ning en Kobus Wiltjer, Popko Rog-
geveld en Jelte Ritsema. En al ken
ik nog altied nait gewoon proaten en
blieft het eeuwig haalf stront haalf
reeg'nwotter, in joen toal vuil k mie
tegenwoordig hailemoal thoes!

Iris Roggema

Foto Dick van Aalst

Aan woorden voorbij….
tussen bladeren
en groen

opeengehoopt
in delen
uiteengewaaid

verstrooid
tussen
de laatste webben

in regendauw
verborgen

daarin
tussendoor
liggen mijn
voetstappen

in stille gedachten
verborgen….

Jan Venema
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Het is de schilders toch gelukt om het gehele verfwerk klaar te krijgen.
Het mooie weer, dat we begin oktober nog hebben gehad, en een paar
avonden doorwerken op de molen was hun uitkomst.
Ook is in de werkplaats bij molenmaker Dunning in Adorp een nieuwe
baard voor de molen gemaakt (zie foto) en gemonteerd. Deze nieuwe
baard is van red cederhout gemaakt en zit onder aan de kap bij de wieken
met opschrift Anno 1818, de Grote Geert.
Ook zijn we al een beetje aan het brainstormen over de viering van de 195e
verjaardag van de molen hier in het dorp.

De molenaar,
Gerad Werkman.
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Juf Floor van de Werfhorst
1. WAAR BENT U GEBOREN EN
OPGEGROEID?
Ik ben geboren op 24 maart 1982 en
opgegroeid in Sauwerd.

2. WELKE OPLEIDING HEEFT U
GEVOLGD?
Ik  ben  begonnen  op  de  OBS De
Wierde te Adorp en daarna door
naar het Praedinius Gymnasium
om vervolgens de middelbare
school af te maken op het Werkman
college te Groningen. Hierna ben ik
de PABO te Groningen gaan doen

en aan het werk te gaan als groeps-
leerkracht. In 2007 ben ik onder-
wijskunde gaan studeren en dit heb
ik in 2010 succesvol afgesloten.

3. WAT WAS UW MOTIVATIE OM
VOOR HET ONDERWIJS TE KIE-
ZEN?
Ik vind het belangrijk dat de gene-
ratie van de toekomst goede baga-
ge meekrijgt om onze samenleving
net zo mooi te houden of misschien
nog wel mooier te maken. Daar
probeer ik mijn bijdrage aan te le-
veren via het basisonderwijs.

4. SINDS WANNEER WERKT U
OP DE KLINKENBORG EN IN
WELKE GROEPEN?
Dit is mijn eerste schooljaar op
deze leuke school.

5. WAT IS IN HET ONDERWIJS
BELANGRIJK VOOR U?
Dat kinderen zich fijn voelen op
school en zoveel mogelijk bagage
meekrijgen, waar ze hun leven
goed vorm mee kunnen geven.

6. MIST U IETS IN HET HEDEN-
DAAGSE ONDERWIJS?
Ik waardeer eigenlijk vooral wat er
allemaal is in het onderwijs: be-
trokken leerkrachten die hard wer-
ken en vrolijke kinderen die net zo
hard werken.

7. BENT U VERLIEFD,
VERLOOFD OF GETROUWD
EN HEEFT U KINDEREN?
Ik ben verliefd op en getrouwd met
Martin. David is onze zoon.

8. WAT ZIJN UW BUITEN-
SCHOOLSE ACTIVITEITEN
(HOBBY'S)?
Ik sport graag, hou van wandelen,
op het terras zitten en fietsen.

9. HOE ZIET UW VAKANTIE
ER UIT?
Ik houd van mooie reizen maken en
genieten van de natuur. De reizen
zijn met een klein kind in het gezin
iets minder ver geworden, maar
we hopen als onze zoon (of mis-
schien nog andere kinderen) groter
is (zijn) samen met de kinderen de
wereld te verkennen.

10. WAT IS UW BAND BUITEN
HET ONDERWIJS, MET HET
DORP KANTENS?
Vroeger heb ik hier wel eens ballet
gehad van juf Hanneke. Zij wissel-
de de groepen soms uit en dan
mochten we hier mee doen.

Sinds september 2012 is Floor van
de Werfhorst locatieleider van de
OBS Klinkenborg te Kantens.

Op zaterdagavond 20 oktober, zo tegen zeven uur 's avonds, verzamelden
jong en oud zich bij het Jeugdhonk van Kantens, om deel te nemen aan
de jaarlijkse speurtocht, georganiseerd door CSCW/Feestcomité.

Speurtocht met
Sponge Bob

Het begon al mooi donker te wor-
den en nadat er onderling zo'n 6
groepen waren gevormd, kon de
eerste groep vertrekken.
Onze gids deze avond was Sponge
Bob, die onderweg de weg wees.
We moesten niet alleen op Bob
letten, maar ook op vragen die on-
derweg te vinden waren.
De vragen waren afwisselend voor
de jonge kinderen en de volwasse-
nen bedoeld, hoewel ze soms best
pittig waren.
Aan het einde van de speurtocht,
3,5 kilometer, 1,5 uur en 15 vragen
verder, kwamen we weer aan bij
het Jeugdhonk. Hier werden we
getrakteerd op een bord snert of
pannenkoek met limonade.
Tenslotte kwam Marten Miske met
de uitslag van de speurtocht, die
gewonnen werd door de families
Blink, de Vries (Rottum) en Oost,

alias 'De Speurneuzen'.
De eerste prijs was een grote taart,
die de Speurneuzen de dag erna
met elkaar hebben verorberd.
Het weer zat mee, de stemming
was goed en er is niemand ver-
dwaald geraakt.
Kortom weer een geslaagde activi-
teit van CSCW/Feestcomité!!

Alette de Vries

De groepen 7 en 8 van de Klinkenborg hebben voorrondes gehouden in
het kader van de nationale voorleeswedstrijd. Een aantal kinderen deden
hier vrijwillig aan mee en uiteindelijk bleven Miriam Wassink uit groep
7 en Roos Keizer uit groep 8 over. Op dinsdagmiddag 16 oktober gingen
zij de (voorlees)strijd met elkaar aan onder grote belangstelling van de
leerlingen van de groepen 3 t/m 8 en een aantal ouders. Uiteindelijk kwam
Roos het beste uit de "strijd". Zij mag verder naar de volgende ronde en
de Klinkenborg vertegenwoordigen tijdens de kwartfinales van de natio-
nale voorleeswedstrijd. Heel veel succes Roos!
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GPS wandeltocht in Kantens
Op 11 oktober jl. was het zover, er was een wandeltocht georganiseerd
door Jonna van Berkestijn van 'Huis voor de Sport Groningen'. Het was
niet zo maar een wandeltocht, maar een GPS wandeltocht. Je wandelt
dan op coördinaten in puzzelvorm.

In de voetbalkantine van KRC kon-
den alle deelnemers zich verzame-
len. Om 18.30 uur kregen we uitleg
hoe de puzzeltocht in zijn werk zou
gaan. Er werden twee groepen ge-
maakt van vijf deelnemers.
De opkomst viel mij een beetje
tegen, maar misschien was de dag
een beetje ongelukkig gekozen
omdat in obs de Klinkenborg een
ouderavond aan de gang was. De
eerste groep vertrok om kwart voor
zeven en de tweede groep vijf mi-
nuten daarna. Het was een tocht
van ongeveer vijf km.
Onderweg moesten er vragen be-
antwoord worden en sommen op-
gelost worden. Dit waren over het
algemeen hele makkelijke vragen.
Met als steeds terugkerend punt de
bankjes en picknicktafels en daar

hebben we er heel veel van in Kan-
tens. Het lopen met zo'n GPS kastje
was eerst even wennen, maar al
snel wilden de kinderen er alle-
maal mee rondlopen.
Om ongeveer kwart voor acht wa-
ren de twee groepen weer terug in
de kantine van KRC. Na een kopje
thee, koffie en ranja en een paar
lekkere snoepjes van Aleida gin-
gen alle deelnemers weer richting
huis.
De medewerkster van 'Huis voor
de Sport Groningen' heeft beloofd
dat er in het voorjaar weer een GPS
wandeltocht wordt georganiseerd,
maar dan met hele moeilijke op-
drachten. Alle deelnemers van deze
avond zijn zeker weer van de partij.

Anneke Oosting

Schilderworkshop
Wegens groot succes gaan we nu twee keer per maand een schilder-
workshop houden. Iedere eerste donderdag van de maand en elke derde
vrijdag van de maand, vanaf januari 2013 in t Schienvat.

Voor dit jaar zijn er nog drie work-
shops, te weten op vrijdag 16 no-
vember, donderdag 6 december en
vrijdag 14 december. De work-
shops vinden plaats in t Schienvat
van 10.00  16.00 uur, inclusief de
lunch zijn de kosten  50,00. Kom
je beide dagen in dezelfde maand,
dan krijg je  15,00  korting.  Je
docent tijdens de workshop is Ger-
da Onnes.

Rita Pool
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Ik ben de Schouderkip van Loek en op verzoek van t Lougnijs vertel ik over
leven en werk van Loek Nieuw.

Hetze of gewoon plagerij
Het was weer zo ver. Het was de eerste vrijdag van de maand oktober
en vanavond zou klaverjasclub 'Röpmer Roemjoagers' het seizoen weer
openen. Zo rond 20.00 uur vertrok ik naar de Kloosterstee, het fantas-
tische dorpshuis van mijn prachtige dorpje op die al even geweldige,
oudste wierde van Nederland. Wimjan, al vijf keer de winnaar in de
afgelopen zes jaar, had de kachel die middag al aangezet, waardoor het
nu heerlijk warm was.

Eind augustus mailde Loek een
aantal mensen dat hij een website
had geopend. En zo´n 50 envelop-
pen floepte hij in de brievenbussen
van Stitswerd, Rottum en Kantens.
Niet iedereen kon echter zijn dok-
tershandschrift ontcijferen. Bij deze
rechtgezet: hoera... Loek heeft een
site geopend... Een artikel voor Vak-
werk? Tja... zijn doopceel is terug te
vinden op zijn website. Daarom
scharrel ik in de coulissen van mijn
baasje.
In 1996 sloot Loek zijn activiteiten
als beeldend kunstenaar af. Zijn
wachtgeld als leraar tekenen liep
namelijk drastisch terug. Kunstcen-
trum Stroom van de gemeente Den
Haag was niet bereid om een jaar-
lijks tekort van fl. 1.000,00 te spons-
oren. Onderhandelingen met de Ar-
totheek waren tot tweemaal toe
mislukt, met als inzet de integriteit
van Loek Nieuw als kunstenaar. Zijn
levenswerk van het Oerhuis trans-
formeerde hij tot een verkoopbaar
object en dankzij de verkoop van het
monumentale pand kon hij zijn jobs-
bestaan loslaten. Als hobbyboer met
hof, moestuin, weide, geiten, kip-
pen, hond Maaike en onlangs ezel
Blari is Loek dolgelukkig, eerst in de
Friese Wouden en vanaf 2003, op
roemte, op het Hogeland.

Ai... als 65 jarige raakt Loek fysiek
uitgeput van de zware klussen van
kettingzagen, palen slaan, spitten...
dus verveelt hij zich een wijle. Tij-
dens de verveling zoekt hij, jaja
fanatiek hoor, een nieuwe uitda-
ging. De aanleiding is een digitaal
boekje uit de bibliobus. Oei woei...
ik vlieg op vanaf Loeks schouder,
want mijn baasje geeft een klap op

zijn schedel, 'ei ei van Columbus'
kraait hij, 'ik ga mijn collectie van
het Oerhuis digitaliseren... jippie...
AOW en pensioen... er is pecunia
voor computer en apparatuur'.

Loeks eerste proefproject is 'Op
roemte' waar hij 2,5 maand aan
heeft gewerkt, vijf tot zeven uur per
dag. Spelen levert vakwerk op. Tij-
dens het archiveren doet hij verras-
sende ontdekkingen: experimen-
ten van klank en beeld. Loek geniet
van deze digitale uitstapjes. Na vijf
jaar archiveren is zijn dvd collectie
van beeldende kunst, piano impro-
visaties en mediterrane voettoch-
ten compleet. Inmiddels goochelt
hij verder met klank en beeld. In
november zijn eerste soundsca-
pes klanklandschappen op
www.loeknieuw.nl
(Wie weet kom ik ook in beeld of
hoor je mijn kukel.)

De koffie, inmiddels ook al door
hem  klaar  gezet,  werd  voor  me
ingeschonken. 'En, wat zijn je ver-
wachtingen voor dit seizoen', be-
gon ik het gesprek. 'Ik weet het niet',
antwoordde hij. 'Het kan alle kanten
op, je moet de kaart wel krijgen om
te winnen'. 'Diplomatiek antwoord',
zei ik hem, 'maar je bent de afgelo-
pen jaren maar éénmaal verslagen
en toen werd je nipt tweede'. 'Klopt',
vertelde hij me, 'kampioen worden
is één, maar kampioen blijven is
veel moeilijker'. 'Ja, maar vijf van
de zes keer, dan kun je concluderen
dat er niemand in dit dorp beter is
dan jij. Je woont per slot van reke-
ning pas zes jaar in Rottum en wint
vijf keer!' 'Ok', besluit hij, 'we zullen
het in mei volgend jaar wel zien, ik
nodig je alvast uit voor de slot-
avond', beëindigt hij zijn relaas, als
de eerste klaverjassers binnen
komen en hij zijn taak als koffie-
schenker weer op zich neemt.
De avond begint rond half negen
met de Eerste Ronde. Er zijn negen
aanwezigen en er is dus een staand
nummer. Ik snap het niet helemaal,
maar ze hebben daar bij deze club
iets op gevonden, waardoor je maar
heel kort hoeft te wachten om mee
te kunnen spelen en een ander
moet staan (ze mogen ook gewoon
gaan zitten blijkt).
De toon wordt al snel gezet. Jan R.
is tégen de huidige kampioen en ik
hoor  hem al  proberen  zieltjes  te

winnen onder de andere spelers.
Henk R. is de eerste die met Jan R.
mee gaat en roept alle anderen op
ook mee te doen. Niet iedereen is
het met deze heren eens, maar er
zijn er wel die mompelend toege-
ven dat het toch wel leuk zou zijn dat
er eens een ander kampioen zou
worden. Op mijn vraag aan Jan R.
'en wie dan wel', kreeg ik het scher-
pe antwoord: 'maakt me niet uit
wie, maar HIJ NIET!' Er werd verder
gezellig gekaart en veel gelachen.
De hapjes van Lucienne smaakten
verrukkelijk (ik ben benieuwd of
Mark dat de komende keer kan
verbeteren) en de borrel vloeide
rijkelijk. Zo rond twaalven ben ik
naar huis gegaan, na een heerlijk
gezellige avond.
Een paar dagen na deze avond, liep
ik  Wimjan,  de  kampioen  van  de
afgelopen jaren, weer tegen het lijf
en vroeg hem wat hij van de avond
vond en het gedrag van Jan R. en
Henk R. 'Ach, we zullen in mei wel
zien wie er op nummer één staat.
Dit doet me niets, die plagerijtjes
van Jan en Henk. Laat ze eerst zelf
maar eens kampioen worden. En
weet je, ik ben kampioen zonder
doping'. Ik wenste hem succes en
zei hem toe dat ik er in mei weer bij
zal zijn als hij, vermoedelijk, weer
kampioen wordt.

Groet,
Uw ReRo

1. Even voorstellen.
Jan M. van Til, 11 november 1960.

2. Waar kom je vandaan?
J. Tilbuscherweg 20, Rottum.

3. Hoe ben je in Kantens/Rottum/
Stitswerd terecht gekomen?
Ik ben er geboren.

4. Doe je mee aan bepaalde activi-
teiten in het dorp? Zo ja, waaraan?
Ja, aan de koninginnemarkt, dan
koop ik altijd iets.

5. Omschrijf jezelf in vijf woorden.
Historici, landbouw, trekkers, con-
structies, techniek.

6. Met wie zou je een dagje willen
ruilen? Waarom?
Niet ruilen.

7. Wat is je favoriete gerecht?
Nasi.

8. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden?
Waarom?
Sport  is  wel  mooi,  maar  kam-
pioen… hoeft niet.

9. Aan wie zou jij graag een rond-
leiding door je dorp willen geven?
Waarom?
Heb een keer een rondleiding gege-
ven aan Franse stagiaires langs
dijken en wierden.

10. Wat vind je het leukst om te
lezen in t Lougnijs en wat zou je
willen veranderen?
Geschiedenis.

11. Tot slot, aan wie geef je de pen
door?
E.M. Bijsterveld-de Boer.
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Aanwinst
Als een tornado raast er een klein wezen door ons huis. Duikt onder de
bank, snelt over de vensterbank, vanaf een stoel met een boog op de tafel
belandend, nog een metertje doorglijdend, kranten en tijdschriften mee-
nemend, aan de andere kant van de tafel, omgeven door alle verzamelde
attributen, neerstortend. Geenszins van slag zet het aan tot een nieuwe,
achtbaan gelijkende route.
Ieder normaal mens zou alle verdelgingsmiddelen toepassen om verlost
te worden van deze akelige plaag. Wij niet. Wij kijken vertederd en
geamuseerd en doen niets om de chaos te stoppen. Als het wezen is
uitgeraasd klimt het op schoot, kijkt je aan, rolt zich op, produceert een
geluid dat het meest lijkt op een oude filmprojector, en sluit de ogen. Zo
verwoestend het eerst te keer ging, zo vreedzaam en warm snort het op
je schoot.
Wij hebben sinds enkele maanden een jong rood katertje aan onze
veestapel toegevoegd.
Nog geen week in huis, bracht hij al paniek teweeg. Na een etentje en
spelletjesavond met de kinderen bleek de kleine verdwenen te zijn. Uit
huis geglipt bij het afscheid nemen? Het hele huis doorzocht, de halve
nacht buiten lopen roepen, slecht geslapen, vroeg weer op, weer door de
landerijen, steeds zijn naam herhalend. Veertien uur na zijn verdwijning,
alle instanties waren inmiddels getipt, hoorden wij een zacht mauwtje.
Als gekken keken we in alle hoeken. Hij leeft! Maar waar? Een oude
hutkoffer, die mijn opa nog gebruikte om huisraad van Indië naar
Nederland en vice versa te verschepen, gebruiken we als spelletjeskist.
Bij het opruimen van het gespeelde spelletje is ons katertje er in gekropen
en heeft zich veertien uur stil gehouden. Bij het openen van de kist kwam
hij met een opgewekte mauw en veel gespin er uit, ging een slokje drinken
en een hapje eten om vervolgens weer zijn normale gedrag te vertonen.
Vreugde alom? Niet bij iedereen. Twee poezen, acht en elf jaar oud,
weigerden een stap binnenshuis te zetten. Ze kregen in een beschermde
ruimte eten om dan onmiddellijk weer te verdwijnen. Na zes weken werd
de eerste dappere poging ondernomen door een van de dames, na nog
een week volgde de tweede. Het werd hun niet makkelijk gemaakt. Zodra
ze hun kop door het kattenluikje steken worden ze verrast door een
enthousiaste maar in hun ogen terroriserende puber, die het liefst om hun
nek hangt. Blazen helpt niet. Wegrennen heeft averechts effect: 'Hij wil
spelen!' Slechts een heeft de remedie gevonden: negeren. Even het
noodlot ondergaan, het houdt vanzelf op. De ander worstelt nog met de
omgang.
Sinds enkele weken is de speelruimte van ons katertje enorm verbreed.
Hij mag naar buiten. Bomen worden tot aan de top verkend, waarbij bleek
dat de afdalingen de eerste keren behoorlijk lastig zijn.
Vogels zijn interessant maar een brug te ver. Insecten daarentegen
behapbaar. Zijn eerste levensles: na een ochtend lang hinken begreep hij
dat wespen beter met rust gelaten kunnen worden. Zijn tweede levensles:
kikkers die vanaf de kant van de vijver vluchten, kan je beter niet
naspringen, ook al lijkt kroos een stevige ondergrond te zijn.
Er zullen ongetwijfeld nog vele levenslessen volgen.

Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
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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:
 riemkes, stukjes, recept, etc.

Leutje Kloas en Grode KLoas (7)
Mor bie Leutje Kloas was krekt zien ol opoe oet tied kommen. Zai haar
wel aaltied lèlk tegen hom doan, mor toch was e wat van streek en hai
legde de dooie vraauw ien zien waarme bèr, ien de hoop dat zai din wel
weer levend worden zol. Zulf ging e op n stoul ien n houk van koamer zitten
te sloapen, dat haar e wel voaker doan. En toun e doar zo zat midden ien
naacht, ging deur ienainen open en Grode Kloas kwam der ien mit zien
biel. Hai wis persies woar bèr van Leutje Kloas ston, laip ter liek op òf,
en sloug dooie ootje op kop, den hai dochde dat t Leutje Kloas was. 'Ziezo',
zee e, 'nou kinst mie nait meer bedondern', en toun sloop e weer noar hoes
tou. 'Wat is dat n gemaine bamzoeze', zee Leutje Kloas, 'wat n geluk veur
mien ol opoe, dat zai aal dood was, den zai was der nait leventeg
òfkommen.' Hai trok oldske heur beste sundoagse klaaier aan, lainde n
peerd van zien noaber en zette zien ol grootje op achterbaank van woagen,
zü dat zai nait ommietern kon onder t rieden. En toun reden zai vot deur
t bos hìn. Toun zun opkwam, waren ze bie n grode haarbaarg aanbelaand,
woar Leutje Kloas ho hil om wat te eten. De woard was hail riek en hai
was boetendes ook n goud mensk, allinneg slim obstinoat. t Leek wel of
hai peper ien zien bloud haar. 'Goie mörgen', zee hai tegen Leutje Kloas,
'wat bist doe schier aankled op de vrouge mörn!' 'Joa', antwoordde Leutje
Kloas, 'ik mot noar Stad tou mit mien grootmoeke. Zai zit achter ien
woagen. Wilst doe heur n glas bier bringen? Most wel haard proaten, want
zai is slim doof.' 'Goud, dat zel k doun,' zee de woard, schonk n groot glas
bier ien en ging der mit noar ol grootje, dij rechtop ien woagen zet was.

Loater meer.

Aldert B. Ritzema

Grunneger woordenboek online
Het beroemde zakwoordenboek Gronings-Nederlands, Nederlands-
Gronings van Siemon Reker, hoogleraar Gronings en waarnemend
streektaalfunctionaris uit Bedum, is sinds een aantal dagen online
beschikbaar via www.groningsonline.nl .
De nieuwe vertaalhulp maakt gebruik van de officiële spelling van het
Grunnegers. Dat is niet altijd het geval bij andere vertaalsites.
Groningsonline.nl is opgezet door stichting t Grunneger bouk, stichting
Grunneger Toal, Huis van de Groninger cultuur en Siemon Reker.

Oud papier
zaterdag

3 november
M 06-23640616

Grondmotief
De boer vervormt
het stoppelveld.
Voren verse vette klei.
Ronkend boetserend
Rij na rij. Kunst met
Een grondmotief.
Meeuwen in dienst van de
Schoonheidscommissie.
Wit op zwarte levensaders.
Laagliggende horizon.
Dan schemer.
De ploeg zwijgt.
Weidse stilte.

Peter Kistemaker
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Hier boven de 'gekke bekkenfoto' van de F-jes 2012-2013 (op deze foto mist
Jordy Eisinga)

Hoi allemaal, het voetbalseizoen is weer begonnen. En wat hebben we
weer een paar mooie elftallen kunnen samenstellen. Voor de F-jes was
het zaterdag jl. (29-09-2012) hun eerste wedstrijd. Wat liepen ze trots
met hun prachtige blauw/witte shirts rond. Volgens mij hebben ze
allemaal een schop tegen de bal kunnen geven. Een super wedstrijd was
het. Uitslag: 13 -3 tegen Noordpool.

KRC
de F-jes

De E-ers hadden ook een thuiswed-
strijd. Het was een gezellige drukte
op het veld. Ze waren helemaal
gebrand op een overwinning en
toen ze dat ook nog waar konden
maken was de kleedkamer te klein.
Nadat de E-ers en F-jes klaar waren
met hun wedstrijd, de penalty's
genomen en de handen geschud,
waren de D-pupillen aan de beurt.
Op een groot veld, ze hadden al een
paar bekerwedstrijden achter de
rug, maar dit was hun eerste com-
petitiewedstrijd. Met een super uit-
slag van 13  0 tegen de Pelikanen
was ook de dag van de D-ers en hun
trainers uiteraard helemaal goed.
Volgende week spelen de B junio-
ren en de dames weer thuis. Zoals
u ziet is er elke zaterdagochtend
voldoende te beleven op sportpark
'De Kooi'.

Hieronder ziet u een verslag van
één van onze jeugdspelers.

KRC E  - Noordpool E
zaterdag 22 september 2012

Zaterdag 22 september moesten
we voetballen tegen Noordpool E 3.
We hebben gewonnen met 7-1.
Daan heeft er 5 gescoord, Hugo 1,
Marnix 1. De keeper van de tegen-
standers was erg goed en Wout
ook. We hebben echt goed samen
gespeeld. Voor de rust was het 2-0.
Het was een leuke wedstrijd en het
was goed voetbalweer. Aan het
begin van de wedstrijd maakten we
ook nog een groepsfoto.
Verslag gemaakt door Marnix Hart-
lief

Tot ziens bij KRC

Hier een actiefoto van de F-jes. Yeeeeeh er is net gescoord door
Darwin.

De teloorgang van
de wielersport
Dat de wielersport zich al jaren in een negatieve spiraal bevindt is
algemeen bekend. De door dopingschandalen geteisterde sport kwam de
laatste jaren keer op keer  negatief in het nieuws. Met dank aan oneerlijke
winnaars en criminele netwerken rond  de grote commerciële ploegen,
werd de geloofwaardigheid van de wielrennerij flink aangetast. De vrije
val kwam afgelopen weken echter in een stroomversnelling. Grote
sponsoren als Rabobank en Skoda trokken zich voorgoed terug uit het
wielercircus en grote kampioenen uit het verleden werden aan grondige
onderzoeken onderworpen. Dit alles begon met de val van één van de
grootste wielrenners aller tijden, Lance Armstrong.

In het, door  het Amerikaanse anti-doping bureau USADA uitgevoerde
onderzoek naar de zevenvoudig Tour de France winnaar, werden meer-
dere reputaties volledig met de grond gelijk gemaakt. Gerespecteerde
mannen als Johan Bruyneel (jarenlang de ploegleider van Armstrong) en
Michele Ferrari (lijfarts van vele wielrenners), werden genoemd als spil
in  een gigantisch dopingnetwerk dat zich over heel Europa uitstrekt. Vele
renners die in de afgelopen jaren vele successen boekten onder de
begeleiding van deze twee mannen, worden binnenkort gehoord als
verdachten. Enkele van deze renners zijn, voormalig grote namen als Ivan
Basso en Denis Mentsjov. Ook andere renners uit het Armstrong tijdperk
krijgen er nu nog eens flink van langs. Elke anti-doping autoriteit ter wereld
speurt nu aandachtig naar zondaars die ze kunnen aanpakken voor allang
verjaarde feiten. Zo wordt gehoopt af te rekenen met het verleden en de
sport weer 'schoon' te maken.

Als resultaat hiervan verschijnen er overal collums en opinies van
moraalridders die vertellen hoe goed het is dat deze misdadigers eindelijk
eens wordt aangepakt. Deze mensen snappen echter niet dat deze hele
klopjacht, de wielersport alleen maar beschadigd. Dit lost geen proble-
men op, het creeërt ze alleen maar. Alle uit het verleden opgegraven
schandalen, zorgen ervoor dat er geen sponsor meer is die geafficheerd
wil  worden met het wielrennen. Het bekendste voorbeeld hiervan is
natuurlijk het hypocriete besluit van de Rabobank, om de subsidie aan de
wielerploeg stop te zetten. Je kunt mij niet wijs maken dat er in de
zeventien jaar dat het team bestond, niemand van de bank , het vermoeden
had dat er wel eens verboden middelen werden gebruikt binnen de
kleedkamermuren van de door hun gesponsorde ploeg. Nee, zolang
niemand erover naar buiten trad en de resultaten goed waren, werden er
door de sponsor geen vragen gesteld. Maar na één kleine verwijzing in
een belastend rapport, wordt de stekker er gelijk uitgetrokken. Na
Rabobank  zijn andere wielerploegen als Saxo Bank en Garmin, ook niet
meer zeker van hun bestaan. Ook de laatste twee ploegen waarvoor Lance
Armstrong uitkwam, Astana en RadioShack-Nissan-Trek, hebben ver-
moedelijk hun langste tijd gehad.

Al deze ellende had voorkomen kunnen worden, wanneer het verleden
gewoon was gelaten voor wat het was en al die energie was gestoken in
het wielrennen van nu. We kunnen er nu van uitgaan dat, met dank aan
de verbeterde dopingcontroles, het er nu een stuk eerlijker aan toe gaat
dan in de tijd van Armstrong. Laat de wielerbobo's zich focussen op het
goed begeleiden van jong talent, in plaats van oude koeien uit de sloot te
halen. Dan wordt wielrennen weer een, voor alle partijen, aantrekkelijke
sport.

Nils Reiffers
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT KANTENS

Zondag 4 november
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. A.J. Minnema
Woensdag 7 november Dankdag
19.30 uur - ds. G.O. Sander, Assen
Zondag 11 november
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. A.J. Minnema
Zondag 18 november
11.00 uur - ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 uur - ds. A.J. Minnema
Zondag 25 november
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. L.G. Boonstra, Sloch-
teren
Zondag 2 december
09.30 uur - ds. A.J. Minnema
16.30 uur - ds. G. Meijer, Assen
____________________________________________

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS

Zondag 4 november
09.30 uur  leesdienst
16.30 uur - ds. J. Westerink
Woensdag 7 november Dankdag
19.30 uur - leesdienst
Zondag 11 november
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  ds. G. Vos
Zondag 18 november
09.30 uur  leesdienst
19.00 uur  ds. S.P. Roosendaal
(Opendeurdienst)
Zondag 25 november
09.30 uur  leesdienst
14.30 uur  ds. P.C. de Lange

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Zondag 28 oktober
10.00 uur  mevr. J. Lanting-Polker-
man, Bedum
19.00 uur  ds. P.A. Slager,
Interkerkelijke Reformatie Vesper
m.m.v. Sietze de Vries, orgel
Koffie/thee in Salem met Bijbelquiz
Ned. Bijbelgenootschap
Zondag 4 november
10.00 uur  ds. R.P. Oosterdijk, Ha-
ren
Viering Heilig Avondmaal
Zondag 11 november
11.00 uur  ds. D. de Boer, Uithuizer-
meeden k/o
19.00 uur  drs. S.J. Prins
Taizé viering in het koor
Zondag 18 november
10.00 uur  drs. S.J. Prins k/o
Koffie en thee in Salem
Zondag 25 november
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
k/o
m.m.v. Martin Sprenger, tenor
Eeuwigheidszondag  herdenking
gestorvenen (koffie/thee in Salem)

K = kindernevendienst
O = oppas
____________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 28 oktober
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje
Zondag 11 november
19.00 uur  ds. J. den Admirant
Zondag 25 november
19.00 uur  ds. F. Stalman

Overdracht antependia/jubileum Jannie Dijk
Zondag 7 oktober jl., een mooie zonnige herfstdag. We spoedden ons
naar de Antoniuskerk. Op deze Israëlzondag werden de antependia
overgedragen aan de kerkenraad. Steeds meer mensen namen plaats in
de kerk, ook mensen die wij niet kenden. Later bleek dat er veel familie
en kennissen van Menno en Jannie Dijk waren gekomen. Jannie kreeg
namelijk het Draaginsigne in Zilver van de PKN opgespeld, omdat ze 35
jaar de bloemdecoraties in de kerk had verzorgd.

Aan het begin van de dienst heette
de preses van de kerkenraad, Mar-
tin Sprenger, iedereen welkom en
las daarna uit Exodus 26 over de
kleden die de tabernakel in de woes-
tijn bekleedden. Heel toepasselijk
gekozen. Een tabernakel is een soort
tent bekleed met prachtige kleden.
Telkens als het volk verder trok in
de woestijn werd in het midden van
het kamp de tabernakel, het huis
van God, opgebouwd, een voorlo-
per van de tempel.
Na de preek van kerkelijk werker
mw. PrinsPestoor werden de kle-
den één voor één getoond en daar-
na over het eikenhouten doophek
rond de preekstoel gehangen, zo-

dat iedereen de kleden na de dienst
van dichtbij kon bezichtigen. Mw.
Prins gaf een uitleg over de kleuren
van het kerkelijk jaar:
Wit  de feestkleur, de kleur van
zuiverheid en licht.
Paars  de kleur van soberheid,
ingetogenheid, bezinning, inkeer,
boete en rouw.
Rood  de kleur van vuur, rood wijst
naar de Heilige Geest.
Groen  de kleur van hoop, vrede,

groei, toekomst, het goede leven.
De Antoniuskerk zal geen kleurlo-
ze kerk meer zijn, maar een kerk
met kleur! Na de dienst werd er
onder het genot van een kop koffie
nagepraat in Salem.

Anje van der Hoek

Gedichten
Knip af en toe kwartiertjes uit de tijd
en doe die aan jezelf cadeau
zo blijf je baas over de tijd
die anders zomaar door je vingers glijdt!

Oeke Kruythof
Uit: Platwerk Vrouwen van Nu



17

Op 6 oktober voerde Vocaal Ensemble het Hoogeland een 'songs of
praise' uit in de Antoniuskerk in Kantens. Het publiek kon meezingen
met Engels- en Nederlandstalige hymnes. Negen enthousiaste
projectleden kwamen het koor versterken. We kunnen, samen met
de 70 bezoekers, terugzien op een mooie avond.

Op 4 november werkt het koor mee aan een zondagavondzang in de
Goede Herderkerk in Uithuizen. Aanvang 19.30 uur.

'Songs of praise'

Daarna gaan we ons weer voor-
bereiden op een 'Festival of Less-
ons and Carols'. Dit jaar gaan we
dat uitvoeren in het prachtige
kerkje van Godlinze op 14 de-
cember. We zijn altijd op zoek
naar mensen die met ons mee
willen zingen! We repeteren op
maandagavond.

Voor meer info:
Marjan Veldman
T 552424
E veldmanmarjan@gmail.com
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Agenda
Rottum
Tot  6 januari 2013
Dorpskerk Rottum
10.00 - 17.00 uur
Drie zussen exposeren.
Toegang gratis

________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane
__________________________________

Kantens
Donderdag 1 november
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop

Maandag 5 november
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Fotoworkshop (foto's bewerken)

Maandag 12 november
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Fotoworkshop (leren omgaan met
je camera)

Woensdag 14 november
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub

Donderdag 15 november
t Schienvat
Vanaf 19.00 uur
Lady's night

Maandag 19 november
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Fotoworkshop (foto's bewerken)

Weekendmenu
Eetsalon

Leutje Lanteern

t Schienvat, iedere vrijdag
van 17.00 tot 23.00 uur
en zaterdag van
17.00 - 19.00 uur geopend

Keuze uit meerdere menu's
Soep (van de dag)  2,00
Vaste menu's v.a.  5,25
Gebakken aardappelen met
groente en vlees *, Shoar-
maschotel, Macaronischotel
Gevulde Tortilla's
Toetje (van de dag )  1,75

* vleeskeuze: gehaktbal, kip-
penpoot, visfilet of karbonade

Vrijdag 2 en
zaterdag 3 november
Pasta en zalm

Vrijdag 9 en
zaterdag 10 november
Erwtensoep met roggebrood
en spek

Vrijdag 16 en
zaterdag 17 november
Stamppot boerenkool met
speklap of worst

Vrijdag 23 en
zaterdag 24 november
Bruine bonensoep
met stokbroodje

Vrijdag 30 november
en zaterdag 1 december
Hutspot met speklap of worst

Ook  voor  frites  en  andere
snacks uw (afhaal) adres

Al onze producten worden uit-
sluitend in plantaardige oliën
gebakken. Ook voor frites en
andere snacks uw adres
www.schienvatkantens.nl

Dinsdag 20 november
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
Fotoclub

Donderdag 22 november
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
CSCW vergadering

Zaterdag 24 november
Bij de molen en later in t Schienvat
Intocht Sinterklaas

Maandag 26 november
t Schienvat
20.00 - 22.00 uur
Fotoworkshop (leren omgaan met
je camera)

Woensdag 28 november
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub

OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK

Donderdag
19.00 - 21.30 uur

Vrijdag en Zaterdag
19.00 - 01.30 uur

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT

Maandag
19.30 - 22.30 uur
Toneelvereniging Advendo
19.00 - 23.00 uur
Expositie Quilts

Dinsdag
09.30 - 11.30 uur
Expositie Quilts
09.45 - 11.00 uur
Bewegen voor 55+ op muziek
19.30 - 23.00 uur
Expositie Quilts
20.00 - 22.00 uur
Volleybal
20.00 - 22.00 uur
Tai Chi

Woensdag
13.30 - 15.45 uur
Jeugdgym (Climax)
19.30 - 20.30 uur
Body Shape
19.30 - 21.30 uur
Handwerkclub (1 x per twee weken)

Donderdag
19.00 - 23.00 uur
Expositie Quilts
19.30 - 20.30 uur
Damclub

Vrijdag
16.00  20.00 uur
Expositie Quilts
17.00 - 19.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
20.00 - 23.00 uur
Biljartclub

Zaterdag
16.00 - 20.00 uur
Expositie Quilts
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers

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

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.

27/28 oktober
P. Brouwer
Uithuizen - T 0595  431642

3/4 november
Tandartspraktijk Fledderus & Com-
mies
Winsum - T 0595  441545

10/11 november
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818

16 november
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom
Winsum - T 0595  441740

17/18 november
P. Brouwer
Uithuizen - T 0595  431642

24/25 november
A.M. van Waes
Uithuizermeeden - T 0595  413684

__________________________________________________

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

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

KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613__________________________________________________

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.
T 06-51255926
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Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Hilma Oudman-Dam
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Alette de Vries-Rennen
Gerad Werkman
Robin Wever

Eindredactie:
Wimjan Rietdijk
_________________________________________

Voor het december nummer
uiterste inleverdatum
16 november 2012

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

Per mail
info@tlougnijs.nl

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

Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
T 551924
E info@tlougnijs.nl

www.tlougnijs.nl

Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
Rabobank 34.22.17.933
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost

 15,- per jaar.
___________________________________________________

Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T  434206
___________________________________

Redigeerwerk:
Paulien Ros.
______________________________

Drukwerk wordt verzorgd door
Drukkerij Sikkema.
__________________________________________________

Vroedvrouwenpraktijk
Springtij, Usquert ......... 30,-
Vereniging voor
Dorpsbelangen ............ 25,-
Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt ................. 25,-

Wij bedanken u hartelijk
voor uw gift.

Foto van de maand
Het laatste appeltje aan mijn boom
wachtend...
op een spannende reis die zeker komen zal
maar hoogstwaarschijnlijk kort zal duren en eindigen met een doffe plof op aard

Paul Moons

Hij komt,
hij komt!
DEEL TWEE

Wij hebben bericht uit Spanje ge-
kregen en jawel hoor, Sinterklaas
en zijn Pieten komen ook dit jaar bij
ons op bezoek. Op zaterdag 24
november komt hij weer aan met
zijn boot!

Wij willen hem graag samen met
jullie ontvangen bij de molen en
vergeten jullie niet weer iets leuks
voor de Sint te maken? Nader be-
richt volgt.

EN VOOR DE MAMA'S
EN PAPA'S:
zoals jullie weten heeft Sinterklaas
in Spanje ook last van de crisis,
daarom willen wij hem een handje
helpen. Begin november komen wij
weer langs de deur met de lijst. Stel
hem en ons niet teleur en geef met
gulle hand (ook ondanks de crisis,
alle kleine beetje helpen).


