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En daar kwam hij dan eindelijk
24 november staat al lang in mijn agenda. Met vette letters staat zijn naam geschreven. SINTERKLAAS!
Vandaag komt mijn grote vriend weer in ons dorp. Al vroeg ben ik wakker en kleed me aan. Als mijn papa ook
uit bed is, vraag ik hem hoe laat we naar Kantens gaan. Ach jongen, dat is pas om twee uur en het is nu nog
maar tien uur.

Na heel lang wachten vertrekken
we dan toch eindelijk naar de mo-
len in Kantens. Het is echt Sinter-
klaasweer, heel erg mistig, maar
gelukkig droog. Het duurt nog een
hele tijd en ik word alsmaar zenuw-
achtiger. Maar dan hoor ik in de
verte een toeter. YES YES YES de
pakjesboot, helemaal uit Spanje.
En daar staat hij. Mijn held Sinter-
klaas. De hele week zie ik hem al
op de televisie, maar dat is lang niet
zo leuk als in het echt. Ik word er een
beetje stil van. Ik kijk naar het
aanleggen van de boot. Nu maar
hopen dat de Sint niet in het water
valt tijdens het uitstappen en ze
hebben groene kleden op de steiger
gelegd, zodat hij ook niet kan uitglij-
den. Gelukkig, hij komt droog aan
land en begint zijn tocht langs alle
kinderen. En dan ineens is hij bij
mij. Hij steekt zijn hand uit, maar ik
durf niet. Gelukkig loopt hij weer
door. Als hij bij de molen is, gaat hij

praten  en  vertelt  dat  we  naar  t
Schienvat gaan. Helaas is zijn paard
nog niet in Kantens, maar daar heeft
hij wat op gevonden. Hij gaat staand
in een mooie sportwagen. We lo-
pen achter hem aan. En samen
komen we uiteindelijk in t Schien-
vat aan.
Daar duurt het even en de muziek-
meneer draait leuke Sinterklaas-
liedjes. Maar dan is het zo ver. Mijn
held komt de zaal in en ik kijk naar
hem. Twee kleine Pieten mogen
zijn staf bewaken. Sinterklaas kon-
digt een goochelaar aan, maar die
moet wel eerst beloven dat hij mijn
grote vriend niet zal weg toveren.
Het duurt nog een poosje, maar dan
gaat mijn vriend weer verder. Want
ja, je moet weten dat hij het heel
druk heeft deze dagen.
Samen met papa loop ik weer rich-
ting Rottum. Ik heb mijn jaszakken
vol met allemaal lekkers en een
brede glimlach op mijn gezicht.

Vanavond mag ik mijn schoen zet-
ten (en niet mijn laars), heeft Sinter-
klaas gezegd, dus dat ga ik dan ook
maar doen. Het was een fantas-
tische middag!

Groet,
Uw ReRo jr.
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1. We chatte ff met...
Bradley Venema van de Molenweg
uit Kantens

2. Wat is je favoriete muziek?
Pop/rock, maar vind hardcore
hardstyle ook leuk.

3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden en
waarom?
IJshockey, aangezien dat echt mijn
ding is.

4. Waar kunnen we je in het week-
end (overdag of 's avonds) tegen-
komen.

Meestal op mijn werk aangezien ik
als kok werk.

5. Wat is je favoriete vakantiebe-
stemming?
Kroatië.

6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je 's nachts wakker maken?
Voor spinazie met aardappelen en
een schnitzel van de marktslager.

7. Op welke site ben je vaak te
vinden?
Karperwereld.nl.

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
er uit?
Om als volleerd kok in een restau-
rant te werken.

9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Voetbal bij KRC.

10. Wat zou jij in het dorp waar je
woont, willen veranderen en waar-
om?
Niets, lekker rustig zo.

11. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Lydia Scholtens.

Sunnerkloas, k wol vroagen
Sunnerkloas, k wol vroagen : kom ie nog van t joar?
t Weer is nait zo best, mor mien schoug staait kloar.
Weer mor goud veurzichteg, boven op dak,
Mieter der nait of heur, pannen binnen glad.

Sunnerkloas, k wol vroagen, krieg k ook wat van joe?
Geern n mooi bouk en slovven veur mien moe.
Mien bruier dij rookt geern piep of n segoar,
Veur joen schimmel zet ik din wat lekkers kloar.

Sunnerkloas, k wol vroagen, dou t veurzichteg aan!
Aans t te stoer gaait, vroag din Piet, hail nait van domme!
Schösstain is slim hoog heur en pas op dij lözze paan,
Aans heb ik laiver, dat ie deur veurdeur kommen.

Sunnerkloas, k wol vroagen, kin dat nou nait aans?
As ik roam op gloep zet, kommen ie doar din laans?
Ie mouten t ook zulf mor waiten, ie binnen old en wies
k wil joe nait geern misssen, nooit,veur gain pries!

Oet t archief van
Bouwko Schoneveld †
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Nieuws van de ijsbaan
De zomer is voorbij, de herfst is begonnen. Het wordt weer tijd om het
ijsclubbestuur bijeen te roepen. Het bestuur, onder leiding van Ilko van
de Gronde, was bij elkaar op 1 november 2012.

Wat is er allemaal gebeurd:
schapen op de ijsbaan
onderhoud ijsbaan
nieuwe stroomkast geplaatst
stroomleiding geplaatst
nieuwe deur in het pomphuis
boeiplanken aan het pomphuis
gemaakt.

Waar zijn we mee bezig:
aanvraag vergunningen
lichtmasten en hekwerk.

Op zaterdag 3 november de leden-
vergadering. Bestuur plus vier le-
den waren aanwezig. Er heeft zich
een nieuw bestuurslid aangemeld:
T. Zwerver. Hij is met algemene
stemmen gekozen. Tot slot werd
Kor Moorlag in het zonnetje gezet

door de voorzitter, voor 25 jaar
trouwe dienst. Aafke Moorlag kreeg
een bos bloemen, Kor een horloge
met een inscriptie. Hij is tevens
benoemd tot erelid van de ijsvere-
niging.

Heeft u nog oud ijzer, koper, zink,
lood, wasmachines of fietsen?
U kunt dan bellen met Bert Bul-
tena T 551892 of Jacob Wever T
552757. U belt en wij komen het
ophalen.

Meer info op:
www.ijsvereningingkantens.nl
of ijsbaankantens.hyves.nl
en volg ons op twitter:
twitter.com/ijsbaankantens

Sunterkloas wies en onwies
SUNTERKLOAS

Sunterkloas dij goie bloud, geef mie n puutje sukkergoud,
nait te veul en nait te min, smiet mie t mor tou schosstain in.

Sunterkloas op t widde peerd, staait bie bakkers deuren,
"Bakker dou mie deur ais open, 'k Wil wat sunterkloasgoud kopen".

SPREKWIEZEN
Sunterkloas is wel goud mor nait gek:
Zegd tegen ain dij ales hebben wil.
Ook: Sunterkloas is wel ais doen mor nait gek.
Sunterkloas komt mor ainmoal ien t joar:
t Is nait aaltied feest.
Ze binnen te bruken as leujongs tegen Sunterkloas:
Ze binnen slim laif.
Dij kouk is zo dreug as Sunterkloas zien kont:
Slim dreug.

 Hai is zo gek as Sunterkloas zien peerd:
Goud maal.

Fré Schreiber
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Sterrenkijknacht in Kantens
17 november was het te bewolkt, dus wagen wij op vrijdag 14 december
een nieuwe poging om sterren te gaan kijken!

WAT GEBEURT DAAR PRECIES?
Je leert alle sterrenbeelden her-
kennen die op dat moment te zien
zijn: Steenbok, Draak, Waterman,
Vissen, Andromeda, enz. Met onze
telescopen zie je prachtige objec-
ten: de beroemde Andromedane-
vel (M31), een aantal sterrenhopen
zoals M13 (Hercules), mooie dub-
belsterren zoals Albireo (Zwaan) of
Almaak (Andromeda), Jupiter,
Wega en veel meer.
De meeste bovengenoemde ob-
jecten kun je al zien met een gewo-
ne verrekijker die bijna iedereen
thuis heeft, dus als je zo'n ding hebt,
neem hem mee. Je moet alleen
weten waar je hem moet richten en
dat leer je die avond. Belangrijk:

warme kleren! Vooral voor de voe-
ten. We krijgen bescherming tegen
weerwolven en andere enge grie-
zels van de nacht.
C.S.C.W/Feestcommissie heet ie-
dereen welkom!
Marco Silvani uit Toornwerd zal je
die nacht leren waar je moet kijken.
(Een klapstoel meenemen is ook
handig.)

Datum: 14 december
Plaats: Achter Oosterweg 6 (Familie Lenstra)
Aanvang: 19.00 uur
Kosten:  2,00 p.p. (Koffie/thee, hapje).
Opgave bij: Marten Miske (i.v.m. afgelasting kan ik bellen.)

T 552137 - E m.miske@hetnet.nl
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Er is mij gevraagd een stukje te schrijven voor t Lougnijs over mijn vak. Na de mavo, die ik gevolgd heb in
Middelstum, wist ik totaal nog niet wat ik wilde gaan doen. Dus daarom besloten om naar de Intas te gaan,
om zo de tijd te krijgen na te denken over wat ik de rest van mijn leven wilde gaan doen. Deze opleiding duurde
twee jaar. Ik hoorde toen van de opleiding tot doktersassistente. Licht onvoorbereid heb ik me op deze school
ingeschreven. Ik had totaal geen idee wat me te wachten stond. Maar naarmate de tijd vorderde, en de opleiding
dus ook, kreeg ik echt het gevoel van: hier hoor ik thuis, dit gaat mijn vak worden.

In 1993 heb ik mijn felbegeerde
diploma gehaald en een dag daarna
kon ik aan de slag in Amsterdam.
Dat was een geweldige sprong in
het diepe, ik als Groningse meid
daar in het verdorven Amsterdam.
Dit is uiteindelijk een goede keus
geweest. De ervaringen die ik daar
heb opgedaan kan ik nu nog dage-
lijks gebruiken op mijn huidige werk-
plek. De patiënten waren daar totaal
anders dan hier, ik werkte in een
wijk tegen de beruchte Bijlmer aan.
De artsen moesten soms met de
politie visites gaan rijden, vanwege
het  gevaar  op  een  overval  op  de
dokterstas, waar altijd wel iets lek-
kers in kon zitten waarmee gedeald
kon worden. Ik wist nog niks van
verslavingen, drugsgebruik en be-
dreigingen. Jong en naïef als ik was,
kwam dat erg bedreigend op me
over. Maar na een aantal jaren daar
gewerkt te hebben, ken je de klap-
pen van de zweep wel. Ik heb het
ervaren als een erg leerzame perio-
de, nooit spijt gehad van deze stap.
Na een aantal jaren kwam ik weer
terug op Groningse bodem en vond
ik werk in Hoogezand waar ik nu nog
steeds werk. Inmiddels heb ik net
mijn 12,5 jarig jubileum gehad.

Wat is mijn werk nou precies?
Vaak hebben mensen het beeld dat
we alleen maar achter de balie
zitten en de telefoon opnemen om
afspraken voor de arts in te plan-
nen. Ik kan zeggen: stop dat beeld
maar heel ver weg, want dat is het
dus niet. Natuurlijk neem ik de
telefoon op en plan afspraken, maar
mijn vak is zoveel breder. Als een
patiënt mij belt, moet ik inschatten
welke urgentie iets heeft. Het is een
kwestie van zo goed mogelijk het
ziekteprobleem in kaart te brengen,
triageren heet dat. Soms maken de
patiënten je het erg moeilijk omdat
ze niet erg duidelijk omschrijven
wat ze hebben en dan is het mijn
taak om in te schatten of het spoed
is of dat het nog uitgesteld kan
worden naar de volgende dag. Ook
heb ik mijn eigen spreekuur, het
bloeddrukspreekuur. Erg leuk om
te doen, maar het is meer dan
alleen een bloeddruk opnemen, het
is ook in kaart brengen hoe het met
de patiënt gaat, of er bijwerkingen
zijn van de medicatie. Aan het einde
rijd ik dan visites bij de 'oudjes' die
niet meer op de praktijk kunnen
komen. Dit heeft nog een andere
functie, deze mensen zijn vaak

sterven, dat is iets waar ik nooit aan
ga wennen.
Nog een paar leuke anekdotes van
de praktijk: we hebben een recep-
tenlijn waar mensen de herhalings-
medicatie op kunnen inspreken. En
daar hoor je vaak de meest leuke
dingen op. Sommige medicijnen
zijn  ook  niet  uit  te  spreken,  hier
volgen er enkele:
Enalapril maleaat  enalapril lami-
naat
Omeprazol  onderdeparasol
Enalapril één april.
Of de volgende: mag ik wel een
potje van 100 gram van die crème,
de apotheek doet het altijd in een
tube, maar daar zit lang niet zo veel
in als in een potje van 100 gram.
Dan  moet  je  soms  van  goeden
huize komen om te proberen uit te
leggen dat in beide dezelfde hoe-
veelheid zit.
Mijn vak kort samengevat: druk,
veelzijdig, met mensen omgaan, af
en toe spanning en vooral heel erg
leuk. Dit is met recht mijn vak.

Ageeth Westerlaken

eenzaam en dan blijf je iets langer
hangen dan de opgedragen tien
minuten. Mensen moeten hun ver-
haal kwijt en kijken er naar uit dat
er iemand komt. Een dankbare taak.
Het contact met mensen vind ik
heel erg fijn. Een luisterend oor, een
bemoedigend klopje of er zo maar
even zijn. Mijn andere taken be-
staan uit: wratten aanstippen, uri-
nes nakijken, bloedsuiker meten,
zwachtelen van benen, intapen van
enkels, wondverzorging, assiste-
ren bij ingreepjes die de arts doet en
injecties geven.
Als  mijn  werkdag  begint  heb  ik
globaal een indruk van wat de dag
gaat brengen, maar dat is maar erg
globaal want er gebeuren zoveel
dingen op een dag dat geen enkele
werkdag hetzelfde is. Je weet nooit
wat er gaat gebeuren op een dag.
Dat maakt het werk zo leuk, het is
niet voorspelbaar. Het is vaak hol-
len of stilstaan. Het is de bedoeling
dat als je de deur na werktijd dicht-
trekt, dat je dan ook de dingen van
de dag afsluit. In de meeste geval-
len lukt me dat erg goed, maar er
zijn dingen waar ik nooit aan ga
wennen. Een kind dat ernstig ziek is
en waarvan je weet dat het gaat

Leutje Kloas en Grode Kloas (8)
Omtoalen van Deense sprookjesschriever Hans Christian Andersen
'Hier hest n glaas bier van dien ootjezegger', raip e, mor de dooie vraauw
gaf gain oazem en bewoog nait.

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.

'Heurs doe mie nait', raip woard nog
haarder, hier is n glaas bier van
dien ootjezegger!' En toun raip hai t
nog ais, en nog ais, mor ze verruier-
de gain vin en dou wer e zo gram-
niedeg, dat e heur t glaas bier ien t
gezicht smeet, van dij gevolgen dat
t bier heur bie neus deel laip en zai
achterover ien woagen vil. 'Kiek
nou ais was ommaans hes', raip
Leutje Kloas, dij noar boeten vlai-
gen kwam en woard  bie zien schob-
ben greep. 'Nou hest doe mien groot-
moe van kaant moakt. Kiek ais wat
n groot gat zai ien heur kop het!' 'Dat
was n ongeluk', raip woard en vrong

zien haanden. 'Dat komt apmoal
omreden k zo slim obstinoat bin.
Laive, beste Leutje Kloas, k zel die
n schepel geld geven en dien groot-
je  begroaven loaten of  t mien aigen
was, mor hol dien mond dicht, aans
wor ik n kopke klainer moakt, en dat
is gain maaljoagerij.'  En zo kreeg
Leutje Kloas weer n smak geld en
woard begrouf ol grootje of t zien
aigen was.
Toun Leutje Kloas mit aal dat geld
thoes kwam, stuurde hai votdoalek
zien leutje jong noar Grode Kloas
om geldmoat te lainen.' Wat is dat
nou', zee Grode Kloas, ' heb ik hom

nait doodhaauwen? Dat mot k zulf
zain', en ging mit geldmoat noar
Leutje Kloas.
'Woar hoalst doe aal dat geld toch
vandoan?', vroug e en speerde zien
ogen wied open, toun e alles zaag
wat ter aal bie kommen was.
'Doe hest mien grootmoeke
doodsloagen, nait mie', zee Leutje
Kloas, 'en nou heb ik heur verkocht
en der n schepel geld veur kregen.'
'Dat is goud betoald', zee Grode
Kloas, bozzelde noar hoes tou, greep
zien biel en sloug zien òlle groot-

moe  dood.  Hai  legde  heur  op  n
woagen en ree der mit noar stad
tou, woar aptaiker woonde, en vroug
of dij n dood minsk kopen wol.
Loater meer.

Aldert B.Ritzema
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Mijn naam is Jeroen de Vogel en deze vogel vloog op 5 mei 1991 van
Stitswerd naar Leiden. Ik had er vanaf 1975 op de Akkemaweg 11
gewoond.

In 1974 kochten mijn ouders, Bart
en Mara de Vogel, het huis aan de
Akkemaweg, het was een bouwval
van vier muren en een lekkend dak.
Een flinke klus voor mijn ouders om
het leefbaar te maken. Maar voor
ons, mijn twee broers en ik, een
geweldig speelterrein.

Het was mijn eerste kennismaking
met de provincie Groningen en de
Groningse taal. Toen ik naar de toen-
malige o.l.s. de Klinkenborg in Kan-
tens ging kwam ik thuis met woor-
den als 'knup' en 'plastic puut'. Woor-
den die voor mijn ouders als 'wes-
terlingen' vreemd klonken, maar die
ik hoorde op school. Samen met de
zoons van de familie Wibbens fiets-
te ik naar Kantens, langs de boerde-
rijen van de families Schouten en
Van Vliet. Waar de melkauto's van
Domo zonder veel vaart te minderen

ons voorbij stoven over de smalle
kronkelende weg. Ik kneep dan mijn
ogen dicht totdat de vrachtauto voor-
bij was. Het is een wonder dat er tot
op heden nog geen ongelukken zijn
gebeurd. Want ik heb begrepen dat
dit nog steeds de praktijk van alle
dag is. Nog steeds geen fietspad
naar Kantens...

Nadat ik in 1980 meester Kuipers
en juf Hamminga voor altijd gedag
zei, begon de middelbare school-
tijd in de stad Groningen. Eerst drie
kilometer naar de bushalte aan de
Stitswerderweg, door weer en wind.
Daarna in een half uur tijd met lijn
61 van de GADO naar 'stad'. En bijna
elke keer als ik 's middags weer
huiswaarts keerde was de wind
óók gedraaid en moest ik weer
tegenwinds zien thuis te komen.
Soms zelfs bij windkracht negen.

KANSLOOS VOETVOLK (3)

Berend Medema is bouwboer, maar houdt ook een tiental koeien en
jongvee. Er werken op de dertig bunders land doorgaans vier arbeiders
en in huis helpen twee meiden. Twee arbeiders wonen in het dorp, de
andere vier zijn intern op de boerderij. Ze hebben het daar redelijk naar
hun zin, ondanks het gemis aan privacy en een eigen plek. Ze mogen in
hun vrije tijd gebruik maken van de karnkamer. Voor de meiden zijn er
twee afgetimmerde slaapplekken in de koestalgang en de twee knech-
ten brengen hun nachten door in een beddenkast op de deel.

Weliswaar wonen Wilmiens ouders
niet ver, toch geeft ze er de voorkeur
aan om bij de Medema`s te wonen.
Het zijn geen onaardige mensen, ze
zijn tamelijk redelijk in hun opdrach-
ten en zitten het werkvolk niet con-
stant op te jagen of te kleineren. Wel
is er steeds een gevoel van afstand,
een Groninger boer staat nou een-

vaste opdrachten zoals het schoon-
maken van de koestal en het voeren
van de kalveren en helpen bij het
boenen en schuren van het melkge-
rei. Ook wordt ze regelmatig onder
een koe gezet om het melken onder
de knie te krijgen. Later op de dag
moet ze in het voorhuis meehelpen:
vooral veel poetsen en schrobben.
Ook doet ze karweitjes in de keuken.
`s Zomers werkt ze wel eens op het
land: ze leert binden en hokken en
zorgt in de schafttijd voor warme
koffie.

De eerste weken voelt Wilmien pijn
in elke vezel van haar lijf. Het onge-
wone en langdurige werk maakt dat
ze ̀ s avonds doodmoe in haar slaap-
kooi tuimelt. Bij het opstaan is de
vermoeidheid nauwelijks verdwe-
nen. Maar ze mag niet laten merken
dat haar krachten het soms bege-
ven, want voor haar staan tien ande-
ren klaar. Van huis uit heeft ze ge-
leerd niet te klagen. Ze moet zich
schikken in haar lot als nederige
dienstmeid. Meisjes uit arme gezin-
nen hebben in Noord Groningen
eenmaal geen andere keus. Geluk-
kig heeft Wilmien een sterk gestel
en is ze handig, waardoor ze snel

doorheeft hoe je een karwei het bes-
te aanpakt.

De samenstelling van de boerenfa-
milie zit een beetje vreemd en on-
duidelijk in elkaar. Wie niet beter
weet ziet niets bijzonders; meent
met een echtpaar en een zoon van
doen te hebben. Maar bij navraag
wordt duidelijk dat de 52-jarige boe-
rin het bedrijf leidt, bijgestaan door
haar broer Ubel en haar zoon Be-
rend. De oude boer Derk Medema is
in 1905 overleden, waardoor zijn
veel jongere vrouw Trijntje en haar
ongetrouwde broer eigenaar wer-
den. Trijntjes zoon Berend zal later
het hele boerenbedrijf op zijn naam
krijgen. Ook hij blijft ongetrouwd. In
het dorp circuleert wat praat over de
familie, maar altijd fluisterend of
van achter de hand. Met meer stem
herinnert men elkaar graag de his-
torische woorden: 'Oh Berend, mien
piekjes, mien piekjes!' Ooit vol
schrik en boosheid uitgeschreeuwd
door Trijntje, toen baldadige jon-
gens eieren van een waterhoentje
wilden wegnemen. Het was een
geluk voor de jongens dat er een
brede gracht tussen hen en de boer
lag, anders was het misschien lelijk

maal hoog boven zijn knechten en
meiden. Bij de Medema`s mogen
deze zelfs mee-eten wat de pot schaft,
wel nadat het boerengezin klaar is
en uiteraard in de keuken. Het werk
voor de jonge meid begint al voor
dag en dauw. Ze moet veel leren en
wordt daarom voor tientallen kleine
werkjes ingezet. Later krijgt ze ook

Na de middelbare school in Gro-
ningen wilde ik de verpleging in.
Niet in de provincie Groningen, maar
verder weg. Ik solliciteerde bij di-
verse instellingen in het land naar
een plekje voor een inservice-op-
leiding in, wat toen heette de zwak-
zinnigenzorg en nu de zorg voor
mensen met een verstandelijke
beperking.  Ik  kreeg  voet  aan  de
grond in het dorp Zoeterwoude bij
Leiden. In een grote instelling met
meerdere afdelingen. De inservi-
ce-opleiding hield in dat ik een
huurwoning kreeg en daarnaast
meteen aan de slag kon in het werk
met de bewoners op het terrein.

Na drie jaar werd ik ernstig ziek en
kon niet meer verder met mijn werk

en opleiding. Het bleek te zwaar
voor mij. In 1998 besloot ik, inmid-
dels afgekeurd voor de reguliere
arbeidsmarkt, van mijn hobby mijn
werk te maken. Ik ben gaan lesge-
ven op de computer. Door aan huis
te komen, leerde ik Leiden en haar
omgeving goed kennen en bleef ik
ook onder de mensen.

Nu, na ruim 20 jaar, is Leiden mijn
thuis geworden. Ook al is Leiden
een kleine provinciestad, ik mis
toch vaak de rust in onze tuin in
Stitswerd. Met af en toe het geloei
van een koe en de bedrijvigheid van
een boer op het land. Geen continu
geraas van auto's op een nabij ge-
legen snelweg. Natuurlijk heeft het
wonen in Leiden ook z'n voordelen:
winkels dichtbij, een postagent-
schap in de buurt en ook de markt
op 20 minuten lopen van mijn huis.
In Stitswerd behoort een auto tot je
dagelijkse vervoer. Het zijn de af-
wegingen die ik dikwijls maak als
ik in de trein naar Groningen zit. En
nu mijn broer Joris kinderen heeft,
kom ik zo'n zes tot zeven keer per
jaar over. Eventjes proeven van het
Groningse land.

Jeroen de Vogel
post@jeroendevogel.nl
óf neem een kijkje op mijn website
www.jeroendevogel.nl
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met ze afgelopen. In het dorp blijft de
uitroep als een gevleugelde uitdruk-
king hangen en wordt elke keer ge-
bruikt als er iets onverwachts of iets
naars gebeurt.
Ook Wilmien gaat in het dorp over de
tong. Velen vinden het niet verant-
woord en eigenlijk ook niet gepast
dat zo`n jong meisje de nachten
doorbrengt in een boerderij waar
vier vrijgezelle mannen verblijven.
Maar  Wilmien  is  zich  van  geen
kwaad of onheil bewust. Ze voelt
zich thuis bij de Medema`s. Ze kan
het redelijk vinden met de boerin en
van de mannen - zegt ze - heeft ze
geen last. Behalve dan die keer dat
er iemand aan het dek in haar bed-
stee trok, maar sinds ze vertelt dat
ze een haarspit in haar bed heeft,
wordt ze niet meer lastig gevallen.
Als ze terugdenkt aan de jeugdjaren
in het huisje aan de Delthe is ze blij
dat ze op de boerderij woont. Hier is
geen gebrek aan eten en op de koe-
stal is het altijd warm. In het tweede
jaar gaat ze ook verdienen, na een
heel jaar lang alleen voor kost en
inwoning te hebben gezwoegd. Het
loon is nog bepaald karig: 170 gul-
den per jaar, 50 cent per dag!

Een enkele keer krijgt ze vrijaf. Als
dat een vrije zondag is gaat ze wel
eens naar de kerk in het dorp. Maar
veel vaker gaat ze op stap met haar
zuster Cornelia naar een naburig
dorp als daar feest of kermis is. Veel
hebben ze niet te verteren maar dat
is ook niet nodig om plezier te ma-
ken. Als het flink gevroren heeft en
als op de maren geschaatst kan
worden is Wilmien er altijd als een
van de eersten bij. De boerin schonk
Wilmien haar Friese doorlopers en
daarmee bereikt de jonge schaat-
senrijdster zelfs Odam en Waarf.
Onderweg legden vele rijders aan
bij het cafeetje op Delthuizen. Een
bat van het ijs naar de gelagkamer
maakt het de verkleumde schaat-
sers gemakkelijk om binnen te ko-
men. Warme anijsmelk of een flad-
derakje, een kadetje of een reep

kantkoek en veel gezelligheid maak-
te zo`n verblijf tot een waar festijn.
Jongens en meisjes die op het ijs om
elkaar heen draaiden, raken nu aan
de praat. Heel vaak leidt dit tot hech-
te vriendschappen en soms zelfs tot
een huwelijk. Het kroegje op Del-
thuizen is eigenlijk niet meer dan
een huiskamer. Slimme keuterboer
en kruidenier Hiepke Boer heeft deze
gelegenheid opgezet voor de tiental-
len mannen en jongens die op Del-
thuizen werken. ̀ s Avonds en in hun
vrije tijd vinden ze daar een surro-
gaat tehuis en wordt het kroegje hun
ontmoetingsplek. Meestal is er in de
winter weinig vertier. Maar bij een
paar dagen strenge vorst leeft de
kroeghouder op en gaat aan de slag
om zoveel mogelijk dorstig volk een
warm welkom te bereiden...

De arbeiders op Delthuizen waren
ticheljongens. Zij werkten namelijk
op de tichelwerk (steenfabriek) die
daar in 1876 was neergezet. De
vette Groninger klei in deze streek
leent zich uitstekend voor de pro-
ductie van baksteen. De meeste
ticheljongens werkten in het veld bij
de graafput. Met een kleine ploeg
mannen werd kleigrond afgegraven
en in kiepkarren of in een lorrie over
rails naar de fabriek gebracht. Daar
werkten meer ervaren ticheljongens
die het proces van het kneden van de
klei tot het branden verzorgden. In
grote open schuren, in het Gronings
bougen genoemd, werden de in hand-
vormen gemaakte nog weke stenen
opgetast, tot na ongeveer vier week
drogen het branden in de baksteen-
ovens kon beginnen. Er kon alleen in
de zomermaanden worden gewerkt.
De ticheljongens die in de fabriek
werkten kwamen grotendeels uit
Duitsland, uit het graafschap Lippe
om precies te zijn. Ze werden Lips-
kers genoemd. De mannen in het
veld waren Groningers uit de omlig-
gende dorpen maar ook enkele ploe-
gen Noord Drenten, voornamelijk
veenarbeiders die het graven van
huis uit gewend waren.

VERKEERSOPFRISCURSUS

Op maandag 18 maart 2013 organiseren wij een Verkeersopfriscursus.
De leiding berust bij Kor Vriesema uit Ten Boer. De heer Vriesema is in
het verleden wel vaker in Kantens geweest en hij vond het heel leuk om
nog eens weer naar Kantens te komen. Alleen al in de laatste drie jaar
hebben er 26 veranderingen plaats gevonden in het verkeer, vertelde hij.
We denken dat er veel mensen zijn die hun kennis over het verkeer een
beetje willen bijspijkeren. Na nieuwjaar hoort u meer van ons en dan kunt
u zich ook aanmelden voor deze avond.
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Pompoenenwedstrijd
Stitswerd
Stitswerd  Menig Stitswerder zal de gebeurtenis met rode balpen op de
keukenkalender hebben gezet en vervolgens met groeiende bezorgdheid
naar de tuin zijn gelopen om met eigen ogen te zien of hun trots hen ook
écht eer aan zal doen. '3 november  pompoenenwedstrijd' stond al
maanden op de planning en er werd niet alleen verwachtingsvol naar
uitgekeken door deelnemers, maar ook door de andere inwoners.

Het jaarlijks terugkerende festijn
bracht ook dit jaar weer de crème
de la crème van Stitswerd's groene
inwoners in groten getale naar het
dorpshuis. Samen met bezoekers
die mede werden gelokt door het
menu van de gezamenlijke maal-
tijd: pompoensoep met stokbrood.
En dus trotseerden vele Stitswer-
ders die avond de regen en duister-
nis en betraden met een 'vol ver-
wachting kloppend hart' (ja, we
raken zo langzamerhand óók al
weer in de Sinterklaasstemming)
en groeiende nieuwsgierigheid de
zaal. Achter het toneelgordijn en
deels in het zicht lag de trots van
geduldige tuinders te wachten op
de keuring, meting en weging. Aan

het begin werd er al gespeculeerd
over de uitkomst, maar na het alom
gewaardeerde eten werd het ernst.
De bascule deed zijn werk en de
aanwezigen letten op of er niet ver-
keerd werd geteld. Van de kleinste
pompoen werd naar de grootste
toegewerkt en daardoor was de
spanning op den duur te snijden.
Met een plechtig gebaar werd het
meetlint voor de laatste keer opzij
gelegd en de laatste getallen opge-
schreven. Het resultaat, van een
waarschijnlijk goed pompoenjaar,
was de winnaar die alle eerdere in
vorige jaren ruimschoots overtrof.
Het geheim van de smid is nog niet
aan het licht gekomen, maar wij
houden u op de hoogte.

DE UITSLAGEN:
1. Jorn Wiersma ............................ 166,5 cm omtrek - 36020 gram
2. Familie Oudman ................................................... 14150 gram
3. Deda en Erik de Klerk ............................................ 13350 gram
4. Jan en Roelie Stol ................................................. 13200 gram
5. Tim en Heleen Mossel ........................................... 10200 gram
6. Jantien en Peter ...................................................... 7500 gram
7. Bart en Loekie de Vogel ........................................... 3620 gram
8. Carla en Bert Slootmaker ......................................... 1820 gram

Antrude Oudman

VOOR HET JANUARI NUMMER
UITERSTE INLEVERDATUM
7 DECEMBER 2012
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Sfeervolle en gezellige Lady's night
De beheerders van t Schienvat, Jeanet en Rita, zorgden weer voor een
gezellige en sfeervolle avond. Op 15 november jl. organiseerden ze een
Lady's Night. Ruim 40 dames genoten van een wervelende show die
werd verzorgd door Sisters Mode uit Uithuizen en Twinset uit Mid-
delstum.

Oproep collectanten Hartstichting
Graag wil ik mij even introduceren: ik ben Ineke Bekkering, regiocoördi-
nator vrijwilligers voor de Hartstichting in Groningen en Drenthe. Ik ben
de contactpersoon, ondersteuner, adviseur voor met name de collecte-
vrijwilligers. In Kantens en Stitswerd wordt helaas al een paar jaar niet
meer gecollecteerd voor dit belangrijke doel. En dat terwijl iedereen wel
mensen kent die kampen met hart- of vaatproblemen. Hart- en vaatziek-
ten komen veel voor, bij vrouwen is het zelfs de belangrijkste doodsoor-
zaak! De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Omdat wij
helemaal afhankelijk zijn van giften uit de samenleving willen wij op
zoveel mogelijk plaatsen een collecte organiseren. Daarmee willen we
geld inzamelen én de Hartstichting onder de aandacht brengen. Mis-
schien zijn er in Kantens, Rottum en/of Stitswerd ook wel mensen die
bereid zijn om in het voorjaar (de collecte is altijd in april) een paar uurtjes
te collecteren? Ik zoek een ingang om met eventuele collectevrijwilligers
in contact te komen en probeer het dus eens op deze manier.

Ineke Bekkering
Coördinator vrijwilligers Groningen/Drenthe
I.Bekkering@Hartstichting.nl - M 06-20302279

Eetsalon Leutje Lanteern van Jea-
net en Rita, verzorgde een viergan-
gen menu. Tussen de gangen door
konden de dames langs de stands
van Oriflame, Sanne's Beautysa-
lon, tassen, hobbyartikelen, siera-
den en kapsalon Anita. Tijdens het
toetje werden de dames verrast
door drie jonge bruidjes, Jessica
Wever, Melissa v/d Gronde en

Marijke v/d Gronde, die prachtige
bruidsjurken aan hadden en mooi
waren gekapt, verzorgd door kap-
salon Anita. De dames Jeanet en
Rita werden dan ook hartelijk be-
dankt voor deze avond. t Schienvat
kan weer terugkijken op een zeer
geslaagde avond die zeker voor
herhaling vatbaar is.
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Reisverslag Kosovo oktober 2012
DINSDAG 16 OKTOBER
Om plannen verder uit te werken en mogelijkheden te onderzoeken i.v.m.
het oprichten van een onderneming in Kosovo, ben ik vandaag vroeg naar
Schiphol vertrokken. Het netwerken begon al tijdens de vlucht, hier
ontmoette ik iemand die al ruim vier jaar in Kosovo werkt op het gebied
van bodem onderzoek. Door zijn werk kende hij daar veel mensen bij het
ministerie van landbouw. Mijn eerste bezoek, na aankomst in Pristina,
was aan de ambassade. Na een lang en vaag gesprek blijkt het toch
moeilijk een visum te krijgen voor Ndue. Vervolgens een auto gehuurd
en van Pristina naar Gjakova gereden. Mijn bezoek was voor het gezin
van Roza een complete verrassing, zij wisten niets van mijn komst.
Roza's jongste dochter Hanna was jarig, maar haar verjaardag zou niet
gevierd worden. Door mijn komst werd het toch feest en ontbrak de taart
niet. Het werd een gezellige avond met veel praten en lachen. Het voelt
vertrouwd om hier te zijn.

WOENSDAG 17 OKTOBER
Na een vermoeiende dag en een
goede nachtrust, duurde het iets
langer, voordat de koffie zijn werk
deed en ik echt wakker werd. Eerst
zijn we wat boodschappen gaan
doen in de stad. Vervolgens hebben
wij een bezoek gebracht aan Pas-
ke, een alleenstaande vrouw, die
wij regelmatig van boodschappen
voorzien. Alle spullen kwamen ook
nu weer goed van pas.

Na een bezoek aan Paske te heb-
ben gebracht, gingen wij naar Mar-
tin, de echtgenoot van Bukerija. Als

paardenliefhebber bekijk ik zijn
paard en hij vertelt dat het goed met
hem gaat. Martin had lang geen of
alleen onbetaald werk, maar han-
delt nu in stookhout. Dit doet hij
samen met een vriend, ze delen
een paard en wagen, het werk en de
opbrengsten. 's Morgens rond vier
uur vertrekken ze op hun zoektocht
naar takken en boomstronken en
verwerken deze tot handzame bun-
dels en verkopen deze in de stad.
Hiermee verdienen ze ongeveer 25
tot 30 euro per dag. Graag zouden
wij hem aan een goede gebruikte
wagen helpen en we hebben hem
gevraagd hier naar uit te zien. 's
Avonds hebben wij bij Roza heer-
lijk gegeten en nog lang nagepraat.

DONDERDAG 18 OKTOBER
Deze ochtend bezoeken wij de ba-
sisschool in Brekoc. Gehuisvest in
een oud, koud en grauw gebouw
waar, verdeeld over twee dagde-
len, ongeveer 600 kinderen les krij-
gen.  De  cbs  'De  Crangeborg'  in
Stedum organiseerde dit jaar een
geweldige actie waarvan de op-
brengst aan onze foundation werd
geschonken. Een bedrag dat we
graag willen besteden aan de school
in Brekoc. Na een rondleiding en
een gesprek met het schoolhoofd
hebben wij besloten computers te
kopen, zodat de kinderen hiermee
kunnen leren omgaan.
Na de school te hebben bezocht
gingen wij naar een veeteeltbedrijf
van een familie afkomstig uit Zwit-
serland. Het bedrijf met 75 koeien
en 20 kalveren ziet er goed ver-

Schilderworkshop

Kosten:  50,00
inclusief materiaal, koffie, thee
en een heerlijke lunch.
Tijd: 10.00 - 16.00 uur.
Donderdag 6 en
vrijdag 14 december.
Thema: 'winter'.
Eigen idee is altijd mogelijk.
t Schienvat
Kerkstraat 7 in Kantens

Informatie/aanmelden:
E: gerdaonnes@kpnplanet.nl
T 050-3130226 of
T 551526
www.galerie-dewittelelie.nl

zorgd en schoon uit, typisch Zwit-
sers. Het bedrijf is geheel selfsup-
porting voor wat betreft het voer
voor de dieren. We werden uitgeno-
digd voor de koffie en het gesprek
kwam op Foundation Roza. Hier
kregen wij het verzoek een gezin te
bezoeken dat in absolute armoede
woont.

Via een plaatselijke winkel zijn wij
naar het adres gereden. Wij troffen
het gezin aan in een schuur van vier
bij vier meter, die als huis wordt
gebruikt. De ouders en kinderen
koken, eten, slapen en wonen er op
een koude en vochtige lemen vloer.
Het meel, de olie en andere bood-
schappen waren meer dan wel-
kom, maar veel meer konden wij
op dit moment niet voor hen doen.

Onderweg naar huis hebben wij
twee biggen gekocht die deze win-
ter voor eigen consumptie zullen
worden gebruikt. Er wordt afge-
sproken om ze de volgende dag te
komen halen. En zo komt er weer
een einde aan een leerzame dag.

Wordt vervolgd
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Opname
'U moet nu komen.'
'Nu onmiddellijk?'
'Ja, nu onmiddellijk.'
Verbijsterd legde ik de telefoon neer. Ik stond op de wachtlijst en zou pas
volgende week opgeroepen worden. Na intern overleg was er beslist dat
het niet langer kon wachten.

Na wat lichamelijke klachten en een doktersbezoek kwam ik terecht in een
mallemolen, die ziekenhuis heet.
'Heeft u een pasje?' Ik haalde een ponskaartje uit mijn portemonnee. Ze
begon te lachen. 'Dat is lang geleden!' Het leek mij geen nadeel.
Het nieuwe pasje gaf mij de daarop volgende dagen toegang tot bloedon-
derzoeken, scans en andere enge zaken met als gevolg het boven beschre-
ven telefoongesprek. Met in de haast bijeen gescharrelde noodzakelijke,
persoonlijke spullen belandde ik in een bed in een kamer met nog drie heren.
Het was in de avonduren en tijd om kennis te maken was er niet.
'Ziet u die deur daar', zei de verpleegster, 'dat is het toilet.'
De lichten gingen uit. Het was nauwelijks donkerder. Ik besloot naar de wc
te gaan. Samen met een rijdende paal met een omgekeerde fles, die middels
een slangetje aan mij was verbonden, liep ik in de richting van de wc. Ik
opende de deur. Het licht ging automatisch aan. Om mij heen stellingen met
emmers en schoonmaakmiddelen. Ik was in een kast beland. De deur
ernaast? Er stonden bordjes, maar mijn bril lag op het nachtkastje. Ik kwam
in een recreatieruimte, in een ruimte waarin iemand in bed lag en raakte
steeds verder van mijn bed. Bij de nachtpost vroeg een zuster verbaasd wat
ik aan het doen was. 'Ik zoek de wc', zei ik hulpeloos. Het bleek een deur,
nog op ons zaaltje, te zijn, die ik voorbij gelopen was.
De volgende ochtend vroeg kreeg ik een groen schort aan en werd
weggereden. De andere mannen op mijn zaaltje wensten mij bij het
wegrijden sterkte toe. Ik had nog steeds geen kennis gemaakt. Ik kwam in
een zaal met allemaal groene mensen. Ze stelden zich voor.
'Ik ben operatieassistente, ik ben er ook bij', zei er een.
'Ik ben patiënt, ik ben er ook bij', zei ik gevat in een poging mijn angsten te
verbergen.
Als laatste kwam de chirurg. Toen hij binnenkwam viel er een stilte. Het was
duidelijk: hij was de ster van de show. En ik dan? Hij gaf mij een hand en
ging nonchalant in een hoek zitten en liet de anderen alles voorbereiden.
Na uren werd ik teruggereden naar mijn zaaltje. Aan mij vast zaten nog meer
slangen. Ik voelde niets, geheel gedrogeerd, maar ik was zeer helder.
Teruggekomen kwam ik in gesprek met mijn medepatiënten. Met wild-
vreemde mensen wisselde ik de meest intieme gegevens uit. Ze hadden
bijna allemaal ongeveer hetzelfde, maar dan met complicaties. Dat gaf
vertrouwen. Dezelfde avond moest ik van de dienstdoende zuster al op de
rand van mijn bed gaan zitten. Oefenen!
'Nu gaan we eerst op onze zij draaien. En nu proberen we overeind te komen.'
Ze was jong en blond. Ik durfde niet tegen te spreken.
'Nu gaan we weer liggen.'
'Wat zei u zuster? Gaan WE liggen?' Het ziekenhuis leek ineens zo naar niet
meer. Ze werd vuurrood en verontschuldigde zich.
Na enkele dagen had ik het wel gezien. Ik wilde naar huis. De ene slang na
de andere was verdwenen. Ik hoefde alleen maar te herstellen en ik vond
dat ik dat thuis ook kon. De broeder gaf mij gelijk. Ik hoorde hem later in de
gang met de dokter overleggen. Zij vond het ook. Het overleg over mijn
medepatiënten kon ik overigens ook woordelijk volgen. Zij mochten niet
naar huis.
Thuis gekomen heb ik de eerste dagen nog de neiging gehad om ieder
drankje, hapje en uitscheidinkje te verantwoorden.
'Hoe kom ik aan zoiets', vroeg ik bij een controleafspraak aan mijn
ziekenhuisarts.
'Pech', zei hij.

Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com

Advendo kiest
het ruime sop!
Advendo is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe
stuk dat op vrijdag 25 januari en zaterdag 26 januari 2013 gespeeld zal
gaan worden in dorpshuis t Schienvat in Kantens. Deze avondvullende
klucht, gespeeld door 11 enthousiaste spelers, is dit jaar weer geschre-
ven door Frouwke Doornbos en muzikaal bewerkt door Willem Knot. Het
stuk heet 'Alle hens aan dekmantel' en we gaan met elkaar aan boord van
een echte cruise… als dat maar goed afloopt!

Aan boord van The Charming Prin-
cess heeft kapitein Eddie Wolken-
veld (Arnold Knot) de leiding en
samen met zijn crew (Robin We-
ver, Boukje Miske en Ilona Wever)
zorgt hij ervoor dat de gasten het
naar hun zin hebben. Helaas zijn er
op deze cruisereis wel zeer vreem-
de en uiteenlopende types aan
boord. Zo heb je onder de gasten de
verwarde oude man met waan-
beelden Joep (Willem Knot) en zijn
Russische verpleegster Olga (Tijn
Caspers), de Drentse, niet al te
snuggere dames Annechien en
Hillechien (Gees Knot en José de
Jong), de gezellige Surinaamse
tante Wonnie (Charlotte von He-
bel), de zeurderige Freule (Frouw-
ke Doornbos) en tot slot een rare
verstekeling (Marten Miske). Dat
deze types zorgen voor veel onrust

en kolderieke situaties aan dek
moge duidelijk zijn. Als dan ook nog
de dokter niet komt opdagen, nieu-
we verboden liefdes opbloeien, een
besmettelijke ziekte uitbreekt en er
dingen verdwijnen aan boord, is de
chaos compleet. Dat wordt: 'Alle
hens aan dek-mantel' voor de kapi-
tein! Wij hopen u met dit stuk een
gezellige en lachwekkende avond
te bezorgen! Het zal een cruisereis
worden die u niet snel zult vergeten!
U vaart toch ook een avondje mee?

VRIJDAG 25 JANUARI
Première
'Alle hens aan dekmantel'
geen live muziek na afloop
ZATERDAG 26 JANUARI
2e voorstelling
'Alle hens aan dekmantel'
na afloop dj Peter Zuidhof
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT KANTENS

Zondag 2 december
09.30 uur  R. Welfing
16.30 uur - ds. G. Meijer, Assen
Zondag 9 december
09.30 uur  K. Plas
14.30 uur - ds. H.W. van Egmond,
Ten Boer
Zondag 16 december
viering Heilig Avondmaal
09.30 uur - ds. A.J. Minnema
14.30 uur - ds. P.A. Slager
Zondag 23 december
09.30 uur - ds. P.A. Slager
14.30 uur - ds. L.G. Boonstra, Sloch-
teren
Dinsdag 25 december
1e kerstdag
10.00 uur - ds. P.A. Slager
gezamenlijke kerstmaaltijd
Woensdag 26 december
2e kerstdag
10.00 uur - musical
Zondag 30 december
09.30 uur - ds. P.A. Slager
16.30 uur - ds. T. Groenveld, Roode-
school
Maandag 31 december
oudejaarsdag
19.30 uur  H. Hofsink
Dinsdag 1 januari 2013
nieuwjaarsdag, koffiedrinken
10.00 uur  O. Spriensma
____________________________________________

KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS

Zondag 2 december
09.30 uur  ds. P.C. de Lange,
Viering H A.
14.30 uur  ds. S. Otten
Zondag 9 december
09.30 uur  ds. G. Bijkerk
14.30 uur  ds. G. Bijkerk
Zondag 16 december
09.30 uur  prof. J.C. Maris
14.30 uur  prof. J.C. Maris, open-
deurdienst
Zondag 23 december
09.30 uur  leesdienst
16.30 uur  ds. P.D.J. Buys
Dinsdag 25 december
1e kerstdag
09.30 uur  ds. P.C. de Lange
14.30 uur - kerstfeestviering
Zondag 30 december
09.30 uur - leesdienst
16.30 uur  ds. E. Everts
Maandag 31 december
oudejaarsdag
19.30 uur - leesdienst
Dinsdag 1 januari
nieuwjaarsdag
10.00 uur - leesdienst

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD

Zondag 2 december
10.00 uur  da. N.C. Meihuizen (k/o)
Zondag 9 december
10.00 uur  dhr. H.J. Dijkstra, Gas-
selternijveenschemond (k/o)
Zondag 16 december
10.00 uur  mw. H. van Wingerden,
Bedum (k/o)
19.00 uur  ds. D. de Boer, Uithuizer-
meeden
Adventsviering bij kaarslicht in
Stitswerd m.m.v. Vocaal Ensem-
ble Het Hoogeland
Zondag 23 december
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
(k/o)
Maandag 24 december
22.00 uur  ds. A.J. Minnema, Baflo
Interkerkelijke kerstnachtdienst
m.m.v. The Lord Singers o.l.v. de
heer Du Corbier en Martin Spren-
ger, orgel
Dinsdag 25 december
1e kerstdag
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
kerstmorgen-gezinsdienst
19.00 uur - kinderkerstfeest
Zondag 30 december
10.00 uur  mw. J.C. Prins-Pestoor
afsluiting oude jaar (koffie/thee in
Salem)
____________________________________________

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 9 december
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje
Zondag 23 december
19.00 uur  br. T. Huisman
Zondag 26 december
2e kerstdag
19.00 uur  ds. E.B.G.W. Ockels
_______________________________________

Kerstmaaltijd
Gezellig samen eten? Dinsdag, 1e
kerstdag, bent u van harte welkom
in de gezellig ingerichte kerkzaal
aan de Pastorieweg 21a in Kan-
tens.

Er is dienst om 10.00 uur, daarna is
er koffie en thee. Om ongeveer
12.00 uur zullen we de maaltijd
beginnen.
Soep en salade worden gemaakt
door een paar enthousiaste men-
sen. Voor bolletjes, brood en beleg
vragen we een vrijwillige finan-
ciële bijdrage.

U bent
van harte
welkom!

Grunneger midwinteroavend
bij Vrouwen van Nu
De afdeling Middelstum/Kantens e.o. van Vrouwen van Nu organiseert
op maandag 17 december een Grunneger midwinteroavend in Vita Nova
te Middelstum. Voor deze avond is Nane van der Molen uit Leermens
uitgenodigd. Hij zal voordragen uit eigen werk. Dhr. Van der Molen heeft
deel genomen aan de schrijverscursus in Kantens. Mocht u geïnteres-
seerd zijn in het werk van deze schrijver of bent u misschien medecursist
van dhr. van der Molen, kom gerust vrijblijvend langs.
De avond begint om 20.00 uur.

Namens het bestuur Vrouwen van Nu,
Gé Hoekzema

Kaanster
Vlinthippers
bakken
bollen
Evenals voorgaande jaren gaat ons koor op 31 december 2012 weer
oliebollen en appelbeignets bakken en verkopen. Nadere informatie
ontvangt u medio december middels een huis-aan-huis circulaire.

Met vriendelijke groet,
het bestuur

Het Sinterklaasfeest
werd mogelijk gemaakt door:
Gemeente Eemsmond, SNS Fonds, Blue Mule, Do-it Services, Baron
Service, T de Jong timmerwerken, Haarsalon Marthi, René Zuidema,
Rijschool Ammeraal, Brokantens, Sauna Mobiel, Bouwbedrijf de
Boer, Kapsalon Anita, Slagerij Zuidhof, Oskam Timmerwerken,
Klussenbedrijf Kuipers, Anmo Praktijk, Marcella's kookschuur;
Hoefsmid Koopman, www.aaps.nu, Klussenbedrijf  Kremer, Schoon-
heidsalon Kelly, De Witte Lelie, Iwink, Jaheko Bedum, Schilderwer-
ken R.J. Werkman, E.L.S. Loonwerken, A.J. de Haan Installatietech-
niek, Top 1 Toys Uithuizen en de inwoners van  Kantens.

Allen hartelijk bedankt
Sinterklaas en zijn Pieten
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Kinderkerstfeest
Hallo! Op dinsdag 25 december, 1e kerstdag, willen wij 's avonds om
19.00 uur met z'n allen kerstfeest vieren in de Antoniuskerk van
Kantens. Hierbij worden jullie, samen met je familie, uitgenodigd. Ook
zijn wij op zoek naar kinderen die mee willen doen met het Kerstspel.
Geef je d.m.v. onderstaand antwoordstrookje op (i.v.m. traktaties) of via
de mail, graag uiterlijk zondag 9 december.

Festival of Lessons and Carols
Evenals voorgaande jaren organiseert Vocaal Ensemble het Hoogeland
o.l.v. Edwin Velvis ook dit jaar weer een Festival of Lessons and Carols.
Na de kerken van Tinallinge, Vierhuizen en Den Andel, gaan we het dit jaar
uitvoeren in het prachtige kerkje van Godlinze, op vrijdagavond 14
december. Het wordt een programma met afwisselend Christmas Carols
en lezingen uit de Biebel. Peter van Dijk gaat het koor en de samenzang
begeleiden. De aanvang is om 20.00 uur en de entree is  5,00

Van harte welkom!

Adventsviering bij kaarslicht in Stitswerd
Zondag 16 december wordt er weer een Adventsviering bij kaarslicht
gehouden in de Georgiuskerk van Stitswerd, onder verantwoordelijkheid
van de plaatselijke commissie van de Stichting Oude Groninger Kerken
van Stitswerd. Voorganger is ds. Doekle de Boer uit Uithuizermeeden en
Martin Sprenger bespeelt het kerkharmonium.

De verschillende lezingen worden
gedaan door inwoners van Stits-
werd. Bijzondere medewerking
wordt verleend door het Vocaal
Ensemble Het Hoogeland o.l.v.
Edwin Velvis. Ze zullen bekende en
minder bekende Carols ten gehore
brengen.
De viering begint om 19.00 uur en
iedereen is van harte welkom. Par-
keren kan weer het beste bij de
boerderij van Wibbens en Oudman.

Kom vroegtijdig, want elk jaar is het
kerkje vol!

Antwoord inleveren of zijn hierover
vragen bel of mail dan naar:
Zwanny Hofman en Marten Miske
Langestraat 13 - T 552137
m.miske@hetnet.nl
Juf Rinie Meihuizen
Kerkhofsweg 27 - T 552032
n.c.meihuizen@home.nl

Antwoord:
Wij komen met ….… personen.

Ik/wij doe(n) wel/niet mee aan het Kerstspel.

Naam: .............................................................................

Tel: .............................................................................

Mail: .............................................................................



14

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 6 december
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
t Schienvat
Schilderworkshop o.l.v. Gerda
Onnes

Woensdag 12 december
t Schienvat
19.30- 21.30 uur
Handwerkclub
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Bridgeclub

Donderdag 13 december
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Damwedstrijd

Vrijdag 14 december
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
Schilderworkshop o.l.v. Gerda
Onnes

Zaterdag 15 december
t Schienvat
16.00 - 20.00 uur
Kerstmarkt C.S.C.W.

Zaterdag 29 december
t Schienvat
Onno en Rita 40 jaar getrouwd

OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK

Donderdag
19.00 - 21.30 uur

Vrijdag en Zaterdag
19.00 - 01.30 uur

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT

Maandag
19.00 - 22.30 uur
Toneelvereniging Advendo
19.30 - 21.30 uur
Foto bewerken/workshop

Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
Bewegen voor 55+ op muziek
19.30 - 21.30 uur
Fotoclub (iedere derde dinsdag van
de maand)
20.00 - 22.00 uur
Tai Chi
20.00 - 22.00 uur
Volleybal

Woensdag
13.30 - 15.00 uur
Jeugdgym (climax)
19.30 - 20.30 uur
Body Shape
19.30 - 21.30 uur
Handwerkgroep (twee keer per
maand)
19.30 - 22.30 uur

Donderdag
19.30 - 20.30 uur
Damclub
19.30 - 21.30 uur
Schrijfclub (o.l.v. Bianca Boxtart)

Vrijdag
17.00 - 23.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
20.00 - 23.00 uur
Biljartclub

Zaterdag
17.00 - 20.00 uur
Salon Leutje Lanteern geopend
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers
____________________________________________

18 november tot 6 januari
Museum Willem van Haren
Minckelersstraat 11
Heerenveen
Expositie 'Verzameld atelierlicht'
Schilderwerken van John van de
Rijdt.

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.

1 en 2 december
Tandartsenpraktijk Loppersum
 Loppersum - T 0596  572818
8 en 9 december
C.H. de Lange
Leens - T 0595  571427
14 december
P. Brouwer
Uithuizen - T 0595  431642
15 december
Tandartspraktijk Bruining-Gelder-
blom
Winsum - T 0595  441740
16 en 17 december
Tandartsenpraktijk Loppersum
 Loppersum - T 0596  572818
18 en 19 december
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595  431716
20 december
Tot 17.00 uur
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596  572818
Vanaf 17.00 uur
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595  431716
21 december
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595  431716
22 en 23 december
Tandartspraktijk Eenrum
Eenrum - T 0595  491949
24 en 25 december
G.J. Heuvink
Ulrum - T 0595 - 402015
26 en 27 december
Tandartspraktijk F.H. Bennink
Ten Boer - T 050  3022720
28 en 29 december
Tandartspraktijk De Vlijt
Bedum - T 050  3015462
30 december
H. Meursing
Middelstum - T 0595  552292
31 december
C.H. de Lange
Leens - T 0595  571427__________________________________________________

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

Weekendmenu
Eetsalon

Leutje Lanteern

t Schienvat, iedere vrijdag
van 17.00 tot 23.00 uur
en zaterdag van
17.00 - 20.00 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 *, macaroni-
schotel, bami, gevulde tortil-
la's, pannenkoek
Toetje (van de dag )  1,75

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

Vrijdag 7 en
zaterdag 8 december
Nasischotel met gebakken ei.

Vrijdag 14 en
Zaterdag 15 december
Spaghetti carbonara

Vrijdag 21 en
zaterdag 22 december
Kapucijnerschotel met salade

Vrijdag 28 en
zaterdag 29 december
Bruine bonensoep met stok-
broodje

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.

T 551280
M 06-20839053
www.schienvatkantens.nl
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Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Hilma Oudman-Dam
Aldert Ritzema
Alette de Vries-Rennen
Gerad Werkman
Robin Wever

Eindredactie:
Wimjan Rietdijk
_________________________________________

Voor het januari nummer
uiterste inleverdatum
7 december 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.
__________________________________________________

Foto van de maand
Ze zijn weer in het land, de Sint en zijn knechten. Zaterdag 24 november kwamen ze zelfs met de boot voor een
groot feest naar Kantens. De Pieten doen hun best om ook dit jaar weer alle schoentjes, pantoffels en klompen
te vullen. Dus als u op uw dak iets hoort, wees dan niet bevreesd, want zij zorgen ook bij u voor een feest.

Fred Reiffers

Oud papier
zaterdag

15 december
T 0595 551788

Sunterkloas
wies en onwies
GRUNNEGER SUNTERKLOAS

Mw. Huizinga - Onnekes schreef
ien 1939 over heur herinderns aan
Sunterkloas.
Om en noabie midwintersdoagen
laipen ien mien jeugd grode jongs
en boerenknechten mit schebels-
koppen veur.
Ze drougen n wit  hemd of n wit
loaken over klaaier, haren n ket ien
haand, om t bain en n olde grode
swaarde houd daip ien ogen. Paar-
die haren n wit schebelskop veur
mit holle of oetknipte ogen. Ze mou-
ken n hels keboal, tikten aan gloazen
en vrougen of der ook stoute kiender
wazen.
t Was om kel van te worden. Dizze
Sunterkloazen leken ien niks op
goudhaaileg bisschop van Myra".
Volgens mevr. Huizinga-Onnekes
is ons Sunterkloas de kristelke
Wodan. Dij ree ook tussen twaalf en
ain, dus op t gaistenuur, over doaken
op zien wit peerd en smeet zien
goaven deur schosstain.
Sunterkloas,
speult de boas,
tussen twaalf en ain.
Opzetten

 Vrouger zetten kiender n bord
mit stoet veur Sunterkloas en
mous veur t peerd onder open
schosstain. Doar zongen ze din n
laidje bie. Aanderdoags lag op
teller n stoetkerel of n swoan ien
t nust.
Ook: sukkerbaisten.
As t kiend aal te old was, kreeg t
n plak roapknol mit n
puutje zolt.
Dat betaikende dat t
ankom joar nait weer opzetten
mog. t Kiend was ofzoltjed.


