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Zaterdagmiddag 23 november stonden er rond de molen heel veel kinderen te wachten op de Sint. Het zonnetje
scheen, iedereen blij, er werden liedjes gezongen, maar waar bleef Sinterklaas? Daar kwam een speedboot
voorbij: zou Sinterklaas daar op zitten? Nee dus, wel drie Pieten die van alles riepen en zeiden dat ze Sinterklaas
niet konden vinden: ze waren hem kwijt.

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

Kwijt… hoe kon dat, je kunt Sinterklaas toch zomaar niet kwijt zijn?
Als er geen Sint is, kun je ook je
geen schoen zetten en hoe moet het
dan met cadeautjes. Gelukkig
kwam even later de pakjesboot aan
varen en iedereen haalde opgelucht adem, het kwam allemaal dik
in orde. Maar wie er ook van boord
kwam, geen Sinterklaas. Paniekpiet legde de wachtende kinderen
uit dat ze met alle Pieten en de
politie gingen zoeken. Ondertussen moest iedereen heel hard om
Sinterklaas roepen. Misschien zou
dat helpen. Het duurde nog een hele
tijd totdat er opeens een grote hoogwerker bij de molen kwam. En wie
zat daar bovenop? Sinterklaas!! Wat
waren de kinderen blij, alles kwam
toch nog goed. Toen Sinterklaas
weer met zijn beide voeten op de
grond stond, vertelde hij wat er was
gebeurd. Hij had zich die ochtend
verslapen, de Pieten waren al vertrokken en hij was helemaal alleen.
Hij heeft toen iemand gevonden die
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hem met de helikopter naar Kantens
kon brengen, maar door de paniek
werd hij in het verkeerde dorp afgezet. Wat een pech, wat nu? Hij heeft
toen heel hard om zijn Pieten geroepen en dat hoorde de Luisterpiet en
die heeft er voor gezorgd dat Sint in
Kantens kwam. Tjonge, tjonge wat
een gedoe, maar nu kon het feest
toch echt beginnen.
Eerst maakte Sint een rijtoer door
het dorp, heel stoer op de hoogwerker. Voor hem uit reed een kar met
muzikanten erop die prachtig speelden. En daarvoor weer een politieauto. Er kon echt helemaal niks
meer misgaan, daar werd voor gezorgd. Na de tocht kwam Sint bij t
Schienvat waar het sinterklaasfeest
gevierd zou worden en daar stonden
al heel veel kinderen, verkleed als
Sint en Piet, op hem te wachten. De
echte Pieten strooiden lekkere pepernoten rond en er werd heerlijk
van gesmuld. Een schitterende stoel
stond voor Sinterklaas klaar en hij
ging er eens goed voor zitten, want

nu kwam de een na de ander het
toneel op om voor Sinterklaas op te
treden. Hij vond het allemaal geweldig en was blij verrast door al die
leuke dansjes. Daarna kwamen de
tekeningen en cadeautjes aan de
beurt die speciaal voor hem gemaakt waren. Sint was blij verrast
door al dat prachtigs en koos de
mooiste uit, de winnaars kregen als
dank een cadeau van hem. Dat is
natuurlijk helemaal geweldig: al iets
van de Sint krijgen, terwijl je je
schoen nog moet zetten.
Sinterklaas nam daarna afscheid
en beloofde plechtig dat hij volgend
jaar terug zou komen, maar dan
zonder problemen. De Pieten sprongen tot slot allemaal op het toneel
en gingen samen met de kinderen
helemaal uit hun dak door heerlijk
te dansen en te zingen. Na afloop
van dit leuke feest kregen alle kinderen nog wat lekkers mee van die
goede Sint.
Anneke van de Graaf
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1. Even voorstellen:
Mijn naam is Henri Kooistra, ik ben
24 jaar geleden geboren aan de
Kerkhofsweg 15 in Kantens waar ik
momenteel ook nog woon. In 2011
heb ik samen met mijn vriendin
Marjorie van Dijken het huis aan de
Poelestraat 11 gekocht waar wij
gaan wonen als de verbouwing is
afgerond.
2. Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
Graag bij of met vrienden weg.
3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Een bolletje uit de oven met ham en
kaas is altijd lekker.
4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Een T-shirt.
5. Waar krijg je de meeste energie
van?
Wanneer ik iets doe waar ik echt
plezier aan beleef.
6. Naar welke radiozender(s) luister je het liefst en waarom?
Ik zap altijd van radiozender naar
radiozender, als er maar goede
muziek op is.
7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Selah Sue, Mommy
8. Met welke BN-er zou je wel eens
willen dineren en waarom?
Is niet echt wat voor mij, laat mij
maar lekker met een bekende van
mij uit eten.
9. Wat zou je doen met 1 miljoen?
Ik zal net zo vaak een dorpsbarbe-
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cue organiseren met vlees van de
slagerij van Wilfred Zuidhof totdat
het miljoen op is!
10. Wat durf of doe je ECHT niet?
De wereld rond fietsen, is me veel
te ver fietsen!
11. Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
Reis naar een hele andere cultuur,
bijv. China of Afrika.
12. Aan wie geef je de Pen door?
Jasper Gast

Bedankt!
Hierbij willen we iedereen
bedanken voor de prachtige
kaarten, bezoek en bloemen
vanwege ons 50-jarig huwelijk.
Vriendelijke groet van
Tjarko en Giny Wibbens
Stitswerd

Stitswerder Pompoenenwedstrijd
'Het fluistert in de aarde
van pompoen tot pompoen
Wie is de grootste
gaat 'ie het doen?
Het dorp beweegt,
de strijd wakkert aan,
alle onderaardse sensoren
lijken los te staan.
Een klein dorpje, een samenhorigheid die zich uit in het telen van puur
biologische groenten, een stel fanatieke deelnemers en een enkele
onsportieveling. Editie tien van de
Stitswerder Pompoenenwedstrijd
heeft alle ingrediënten in zich om
een groot succes te worden. En dat
wordt 'ie.
Twee november 2013. Een keur
aan pompoenen staat uitgestald op
het podium in het dorpshuis om te
worden bewonderd en aangeraakt
door wellicht afgunstige handen.
Vijf liggen apart en nemen een derde van de ruimte in: producten van
Stitswerder kersverse bewoners
(meer info over dit echtpaar, zie t
Lougnijs november, red.) Zelf zijn
ze overigens niet aanwezig en dat
zorgt voor enkele hilarische momenten. 'Je mag er toch maar één?'
informeert de Spelbreker die later
in het gedicht wordt genoemd. 'Laten we de lichtste nemen, de rest
hebben ze gewoon weggegooid.'
Eerder al uitte hij zijn twijfels over
hun geldige deelname toen bekend
werd dat de meest waarschijnlijke
winnaars schitterden door afwezigheid. Hoopvol: 'Dus ze doen niet

mee?' (Nee, we noemen geen namen, hooguit het feit dat deze man
connecties heeft bij t Lougnijs, wat
blijkt uit zijn laatste dreigement.)
Na een gevulde maaltijd met eigengemaakte pompoenensoep en
stokbrood met al net zulke homemade kruidenboter, wordt de bascule zorgvuldig afgesteld. Ondertussen een inleiding over de geschiedenis van de kilo en natuurlijk
de wedstrijd zelf. Korte uitleg over
deze ouderwetse weegschaal: op
een bascule staat één kilo van de
gewichten tegenover tien kilo van
het gewogene. 'Honderd procent
nauwkeurig is hij natuurlijk niet,'
zegt de leider van de avond, zelf ook
deelnemer aan de wedstrijd. De
weinigen die nog niet opletten, zitten er nu absoluut met hun neus
bovenop.
SCORE:
1. Cor en Fronica
2. Familie Mossel
3. Jan en Roely Stol
4. Appie en Anneke
5. Bart en Loekie
6. Familie Oudman
7. Carla en Bert
8. Deda en Eric
9. Simone en Roelf
10. Agnes en Dick

recordgewicht van 2012 (36 kilo) is
dan wel niet overtroffen, maar Cor
en Fronica hebben een plek in de
Stitswerder gemeenschap veroverd, naast het feit dat ze in het
vervolg als grote concurrenten zul-

21400 gram
15900 gram
9940 gram
7850 gram
8720 gram
7750 gram
7370 gram
4200 gram
?
?

Het heeft wel iets: een ouderwetse
weegschaal met hulp uit de zaal en
een messcherpe spanning. Het

149 cm
131,5 cm
111 cm
100,5 cm
94 cm
91 cm
98 cm
75 cm
?
?

goelijkt zijn lage positie door een
aantal namen te noemen van mensen die, inclusief pompoen, ontbreken. 'Ja, die zijn er niet,' reageert de
zaal. 'Cor en Fronica ook niet,' ontdekt hij verheugd en met enige
triomf. En, wanneer het publiek de
hint niet begrijpt en alleen maar
lacht: 'Ik ga een stukje schrijven dat
dit één en al gekonkel is.' Het laatste woord komt uit Brazilië, al dan
eerder geschreven:
'Edoch slechts een ijspegel
vlijmscherp onzichtbaar fijn
kan desastreus en heimelijk
de Stitswerder spelbreker zijn.'
20-09-2013 (Cor)
Antrude Oudman

len worden behandeld. De Spelbreker moet het hierbij ruimschoots
afleggen tegen de winnaars en ver-

Sinterklaas Kapoentje
Gooi wat in mijn schoentje
Gooi wat in mijn laarsje
Dank u Sinterklaasje
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Erik Kuiper
In het nummer van juli/augustus 2013 van t Lougnijs hebben we een
aantal foto's afgedrukt van boten, bootjes, kano's et cetera van onze
bewoners. De meeste indruk op mij maakte toch wel de boot van Erik
Kuiper uit Kantens. Nieuwsgierig als ik ben (en anderen vast met mij)
maak ik een afspraak met Erik en vraag hem het hemd van het lijf over
hem en zijn 'Jantje'.
Eerst maar eens een kleine voorstelronde:
Ik ben Erik Kuiper en woon aan de
Oosterweg in Kantens. Ik heb destijds de studie hts werktuigbouwkunde gedaan en later de verkorte
zeevaartschool in Enkhuizen. Mijn
hobby is sleutelen aan auto's en
dan met name Citroën. De vering
van deze auto's vind ik gewoon
geweldig!
Na mijn hts ben ik uiteindelijk in
dienst gekomen bij het ingenieursbureau Technisch Bureau Reinders, vader en zoon. Toen de vader
ziek werd en de zoon het bedrijf
wilde beëindigen, heb ik vaders
deel overgenomen en werd zo
mede-eigenaar. Het bedrijf verkoopt en adviseert op het gebied
van grote stoomketels. Deze worden vooral gebruikt in wasserijen,
maar ook in de voedingsmiddelenindustrie. Het was een erg goed
lopend bedrijf, met veel klanten in
heel Europa. Na ruim 12,5 jaar heb
ik mijn aandeel verkocht in 2010.
Je bent nu mede-eigenaar van de
'Jantje', iets heel anders. Hoe is
dat zo gekomen?
Ik had altijd al interesse voor boten,
valkjes en op een gegeven moment

leerde ik Marten kennen. Die was
kapitein in loondienst. Wij vatten
het plan op om samen zelf een boot
te gaan bouwen met onze kennis en
ervaring. We waren toen ongeveer
30 jaar. Maar na een paar jaar van
voorbereiden, praten met financiers
en verdiepen in de techniek en
regelgeving, kwamen we erachter
dat ons plan niet haalbaar was. De
wens voor een eigen boot bleef
natuurlijk, en toen hebben we samen in 2005 de 'Jantje' gekocht.
Even voor onze beeldvorming:
omschrijf haar eens?
De 'Jantje' is een zogenaamde
schoenerbrik. Ze is gebouwd in
1930 als vissersboot met lage hulpmasten. In 1970 heeft de vorige
eigenaar het schip gekocht als
woon- en vaarboot. Hij heeft er de
jaren erna twee (veel) hogere masten op gebouwd en er nieuw tuig
met veel kleine zeilen opgezet. Dit
tuig is bijzonder, want het heeft de
kenmerken van die van een piratenboot. De lengte is 28 meter en er
kunnen 24 passagiers mee, exclusief de bemanning. Dit maximum
wordt bepaald door het aantal reddingsvesten en het reddingsmateriaal aan boord.

Voor welke doeleinden wordt de
'Jantje' voornamelijk gebruikt? En
wat is het vaargebied?
Wij varen veel voor groepen die
ons inhuren, bijvoorbeeld voor evenementen of wedstrijden. Zo worden we ingehuurd door een bedrijf
of de universiteit om met een groep
te varen voor teambuilding, of om
contacten te onderhouden. Ook
varen we wel wedstrijden met studenten of Young professionals.
Daarnaast vind je ons vaak op evenementen als Delfsail, Sail Amsterdam, Olympische Spelen in
Londen en festivals in Brest (Fr.) en
Oostende (B.).
In de zomer varen we vanuit Frankrijk diverse individuele tochten naar
de Kanaaleilanden. Deze tochten
zijn populair, want er zijn maar
weinig Nederlandse schepen die
daar varen. De meeste boten vinden het daar riskant door de sterke
stroming die daar staat. Het vraagt
wel ervaring. In het voor- en najaar
varen we vanuit verschillende havens in Nederland met familie,
bedrijven, vrijgezellen of vriendenclubs.
Je hebt de boot samen gekocht
met je partner Marten. Hebben
jullie een speciale taakverdeling?
Ja, Marten is voornamelijk de kapitein en vaart zomers praktisch
altijd uit. Gezien mijn technische
opleiding, neem ik het onderhoud in
de wintermaanden voor mijn rekening. We leggen de boot dan aan in
de Oosterhaven in Groningen. Wanneer Marten afwezig is of als de
tocht of groep wat zwaarder is, vaar
ik mee.
Varen in Het Kanaal kan gevaarlijk
zijn, zeg je. Heb je speciale papieren, vaarbewijzen nodig om een
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boot als de 'Jantje' te bemannen?
Ja, je moet in ieder geval de zeevaartschool afgerond hebben. Op
zee bestaan diverse regels. Wanneer je bijvoorbeeld binnen 30 mijl
van de kust blijft, dient de bemanning te bestaan uit minstens één
kapitein en één matroos. Er mag
dan maximaal 12 uur achtereen
gevaren worden. Wanneer je langer dan 12 uur vaart, heb je ook een
stuurman en een tweede matroos
aan boord nodig. Je mag dan continue varen.
Voor een vaargebied verder dan 30
mijl uit de kust is een uitgebreidere
uitrusting nodig. Er is geavanceerde navigatieapparatuur vereist en
reddingsvlotten die uitgerust zijn
voor een langer verblijf op zee.
Jullie hebben dus een matroos in
vaste dienst?
Ja en nee. Meestal is dat op basis
van een nul-urencontract. Hij of zij
wordt uitbetaald afhankelijk van het
aantal vaaruren. Het loon is vrij
laag, maar de kosten voor het levensonderhoud in de vaartijd ook.
Je eten en verblijf worden via de
boot geregeld. Maar een matroos
blijft nooit voor langere tijd, dus
jaarlijks gaan wij weer op zoek
naar een andere matroos. Gelukkig
is de 'Jantje' geliefd om voor en op
te werken, het is een geweldig mooie
en bijzondere boot vanwege het
'piratentuig' en ons vaargebied trekt
ook veel mensen aan.
'Matroos, Stuurman, Kapitein' zijn
allemaal bekende kreten. Maar
wanneer mag je jezelf bijvoorbeeld
kapitein noemen?
Matroos ben je als je je zogenaamde 'monsterboekje' hebt en een
cursus 'Basic Safety' hebt gevolgd.
Het boekje is een soort zeepaspoort met gezondheidsverklaring

(zicht, gehoor, bloeddruk etc.) en
registratie van vaaruren. Na minimaal drie maanden vaartijd ben je
matroos.
Stuurman ben je als je de zeevaartschool hebt afgerond en minstens
één jaar vaarervaring hebt opgedaan. Kapitein ben je als je nog één
jaar ervaring meer hebt als de stuurman.
Hoe ziet een vaarseizoen van de
'Jantje' eruit?
De start van het vaarseizoen is in
april en eindigt vaak eind oktober.
Daarna gaat de 'Jantje' naar de haven in Groningen en begin ik met
onderhoudswerkzaamheden. In de
zomermaanden vaar ik af en toe
mee met een tocht. Je bent dan 24
uur per dag aanwezig én verantwoordelijk. Meestal helpen de gasten/groepen zelf veel mee. Dat willen we ook graag. De drukste dag is
de wisseldag, na het ontbijt en vertrek van de gasten dient alles opgeruimd, schoongemaakt en de voorraad weer aangevuld te worden. In
de wintermaanden maak ik meestal volle werkweken, als er onderhoud aan de boot plaatsvindt.
Welkegebeurtenis met/op de 'Jantje' zul je niet snel vergeten?
Na even nadenken komen de volgende anekdotes naar boven:
Er was een jongen die verliefd
was op een medepassagiere, maar
zij liet hem duidelijk weten dat deze
liefde niet wederzijds was. Hij wilde omhoog klimmen met de bedoeling naar beneden te springen van
verdriet. Wij hebben hem dat toch
maar even dringend afgeraden (lees
verboden)….
Een welgestelde familie, waarvan de nieuwe vrouw van de grootvader uit een arm nest kwam, ging
met beide families varen om ze
nader tot elkaar te brengen. De
verschillen waren echter té groot
en al snel werd duidelijk dat dát niet
ging lukken. Toen midden in de
nacht het arme kleinkind naar de
bemanning kwam en vertelde dat
er erg veel ruzie was, hebben de
mensen een taxi genomen en zijn
huiswaarts gegaan.
De allereerste commerciële
tocht van Marten en mij begon met
een grote schrik. Voor ons was
alles nieuw en de haven waarin we
lagen was vrij klein en ondiep.
Omdat er vrij veel wind stond waren Marten en ik aan het overleggen
hoe we de haven uit zouden varen
zonder brokken. Op dat moment
zag ik alles om me heen bewegen!

Niet de haven bewoog natuurlijk,
maar onze gasten hadden eigengereid vast de trossen losgegooid en
de 'Jantje' meerde af! Gelukkig zijn
we hier zonder kleerscheuren vanaf gekomen.
Waarvan geniet je het meest op de
'Jantje'?
Als je gasten blij zijn en genieten. Ik
kan er enorm van balen als het
weer erg tegen zit, maar daar kan ik
niets aan doen. De meeste mensen
zeggen, ondanks de zeebenen,
misselijkheid en andere ongemakken, uiteindelijk een fantastische
week te hebben gehad. Daar ga ik
voor! De 'Jantje' kan ons niet beiden

volledig voorzien in ons levensonderhoud en is dus een soort combinatie van hobby en werk.
Tenslotte Erik: als ik zeg 'Jantje',
dan zeg jij:
Blije mensen, lekker vissen op
makreel en erg tijdrovend. Dit laatste wist ik van tevoren, maar dat het
zo erg was had ik niet ingeschat.
Maar bovenal ben ik natuurlijk erg
blij met en trots op haar!
Met deze woorden sluit ik dit interview af. Ik bedank Erik ontzettend
voor zijn verhaal en wens hem nog
veel vaarplezier en behouden vaarten toe! Ben je na dit interview nog
nieuwsgieriger geworden, kijk dan
op de site: www.sailing-jantje.nl.
Alette de Vries-Rennen
WIST U DAT:
Een 'schoener' een boot is
waarvan de mast achter hoger
is dan de voorste mast?
Eb niet het laagste waterpeil is, maar juist de beweging
van hoogwater naar laagwater
is? En dat vloed dus de beweging van laagwater naar hoogwater is?
Een zeemijl 1,852 kilometer is?
Ik namelijk niet!
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Ik was een keer bij mw. v.d. Hoek en toen vroeg ze me: 'Wil je wel een
keer meedoen aan 'Uitgevlogen' in t Lougnijs?' Natuurlijk wilde ik dat wel,
ik vind het altijd leuk om te lezen, ik lees t Lougnijs altijd van mijn ouders.
Ik ben Erik Hoekzema, geboren in 1969 in Rottum. Mijn ouders wonen
nog steeds op de boerderij aan de Usquerderweg 17 in Rottum. Ik ging
eerst naar de kleuterschool en daarna naar de Klinkenborgschool waar
ik een leuke tijd heb gehad in een klas met Michel Holst, Esther Fraaij,
Barbara Roggema, Jeroen Vogel en Thea en Gezinus Mekkes.
Ik was niet de beste en snelste van
de klas, behalve als er een paar
leerlingen in het oud papierhok
moesten, dan was ik er als eerste
bij!
Na schooltijd gingen we altijd voetballen of spelen in het dorp bij de
bulten (nu de Stitswerderlaan) en
soms gingen we eerst drop halen
bij Tiemens.

Ook als er wat te doen was in het
dorp was ik altijd van de partij.
Wandel- en Fietsvierdaagse deden
we altijd aan mee en niet te vergeten de Speelweek. Daar keek je het
hele jaar naar uit, hutten bouwen en
zwemmen in een bad van stropakken en landbouwplastic, geweldig
was dat, kijk er nog altijd met veel
plezier op terug.
Ook heb ik jaren gevoetbald bij de
voetbalclub K.R.C. Ik heb vorig jaar
nog een keer gevoetbald met een
35+ team.
Toen ik van de lagere school af
ging, ben ik naar de lagere landbouwschool in Winsum gegaan. En
vervolgens naar de middelbare
landbouwschool in de stad. We
gingen in die jaren eerst met een
paar man naar Terschelling op vakantie, om later met soms wel 15
man naar Griekenland te gaan.
Geweldige vakanties waren dat,
waar we veel beleefd hebben!
Het was de bedoeling om na school
het bedrijf van mijn ouders over te

nemen, maar dat bleek helaas te
klein voor twee gezinnen. Ik had
intussen het huisje bij de oude
steenfabriek Ceres (Rottum) gekocht. In dit huisje zijn ook mijn
twee kinderen geboren, Cyntha (21)
en Karsten(18).
Cyntha woont op kamers in Groningen en studeert voeding en diëtetiek, Karsten woont nog thuis en
studeert civiele techniek.
Ik ben sinds 1991 werkzaam op het
akkerbouwbedrijf met schapen van
de familie Zuideveld in Usquert.
Vanaf 1998 woon ik op de polderboerderij aan de Middendijk in Usquert vlak bij Noordpolderzijl, waar
ook de schapen gehuisvest zijn. In
de maand maart als de lammetjes
worden geboren, heb ik het druk
met aflammeren. Er moeten onge-

veer 400 schapen aflammeren
en dat gebeurt in een week of vijf.
Ik heb een lat-relatie met Alinda.
Zij woont in Middelstum met haar
twee zoons Silvan en Nordin.
Ik ben groot fan van FC Groningen waar ik naar alle thuiswedstrijden ga, samen met Karsten
en Wim Hartlief. We zijn een paar
jaar geleden naar een Europacup
wedstrijd in Florence (Italië) geweest, een geweldige ervaring.
Ook mogen Alinda en ik graag
een weekendje weg gaan naar
bv. Bremen, Berlijn, Dortmund of
Antwerpen, maar er zijn ook veel
mooie steden in Nederland.
Groeten van
Erik Hoekzema

Dankjewel

v.v. KRC Kerstkaraokeparty

Op 12 augustus kregen wij nieuws dat onze wereld op zijn kop zette. Na
een echo op verdenking van nierstenen, kregen wij het bericht dat er een
tumor in Jan zijn nier was gevonden. Tja, en dan…

Dit jaar niet op kerstavond, maar op zaterdag 21 december organiseert
v.v. KRC weer de altijd gezellige kerstkaraokeparty. Onze presentator
Gert Homan daagt je uit je favoriete nummer te komen zingen in onze
sfeervolle kerstkantine. Deelname is natuurlijk gratis en de meest
geliefde act krijgt een fantastische prijs! De kantine is vanaf 21.00 uur
geopend.

Vele weken vol stress volgden,
waarin we tussen hoop en vrees
leefden. Op 24 september is Jan
succesvol geopereerd en zijn er
een nier en verdacht weefsel verwijderd. Op 28 september kregen
wij het geweldige nieuws dat de
tumor ingekapseld zat in de nier en
dat met verwijdering van die nier
ook de kanker was verwijderd. Het
weefsel was schoon.
Al die weken van stress, verdriet en
ongeloof zijn wij mede doorgekomen door alle steun die wij hebben
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ervaren. Alle kaartjes, telefoontjes,
bloemen en bezoekjes hebben ons
als gezin, en zeker Jan, heel goed
gedaan. We willen iedereen bedanken voor deze steun, waar een klein
dorp groot in kan zijn hebben wij
ervaren. Ook voor de steun die Jan
zijn ouders hebben mogen ontvangen zijn wij erg dankbaar, want
zeker ook voor hen was deze tijd
erg moeilijk.
Bedankt lieve mensen.
Jan en José de Jong

NIEUWJAARSBORREL
Graag nodigen wij alle leden en
donateurs, sponsoren en vrijwilligers van v.v. KRC uit voor de Nieuwjaarsborrel. Zaterdag 4 januari 2014
vanaf 16.00 uur in de kantine, m.m.v.
DJ Robert Swijghuizen.
v.v. KRC wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en sportief
2014

PROJECT 2014
een initiatief van Kantens voor Kantens
Eind juni heeft de Vereniging Dorpsbelangen Kantens de resultaten van
het - in het voorjaar uitgevoerde - leefbaarheidsonderzoek met u gedeeld
tijdens een openbare bijeenkomst in t Schienvat. De inhoud van het
rapport is inmiddels ook gepubliceerd op www.kantens.nl.
Het bestuur van de VDK is blij dat de
inwoners van Kantens hun leefomgeving met een gemiddeld 'rapportcijfer' van een 7,5 als positief
waarderen. Dit betekent dat u over
het algemeen tevreden bent over
ons dorp. De inzet van vrijwilligers
is groot en dit draagt hier zeker toe
bij. 'In Kantens kunnen we samen
veel voor elkaar krijgen', zo vindt
70% van de respondenten.
Toch heeft u ook in grote aantallen
gehoor gegeven aan onze vraag om
met verbetervoorstellen te komen,
voorstellen die ertoe zouden kunnen leiden dat het in Kantens nog
prettiger vertoeven wordt. Het bestuur heeft zich tot doel gesteld om
zich hiervoor in te zetten en het
komende jaar tenminste één van
de voorstellen te realiseren.
Het leefbaarheidsonderzoek in
Kantens heeft ook de aandacht getrokken van de NAM. Onlangs is het
bestuur van de VDK gevraagd om
een gesprek en heeft de NAM de
inwoners van Kantens aangeboden een project te financieren, vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in het gebied waarin zij werkzaam zijn.
De afgelopen jaren heeft de NAM tal
van donaties gedaan aan lokale
leefbaarheidsinitiatieven, zoals de
verduurzaming van dorpshuizen en

de aanleg van speelterreinen. Het
bestuur van de VDK realiseert zich
terdege dat zij, met dit aanbod van
de NAM in gedachten, op een andere manier kan kijken naar de voorstellen die zo massaal door de
dorpsbewoners zijn voorgedragen.
Om tot een zorgvuldige afweging te
kunnen komen en een zo breed
mogelijk draagvlak te creëren onder de bevolking, roepen wij belangstellenden op om samen met
het bestuur een denktank te vormen. Deze denktank zal zich buigen over de haalbaarheid en de
wenselijkheid van het 'project 2014'.
Wilt u met ons meepraten over dit
project en meehelpen met de realisatie ervan?
Meldt u dan aan als belangstellende via dorpsbelangen@kantens.nl
onder vermelding van 'denktank
project 2014' en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.
U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Jolanda Stallaert (voorzitter) op T 55 23 03.
Mochten er nog vragen zijn naar
aanleiding van dit artikel, neem dan
gerust contact op met de voorzitter
of één van de andere bestuursleden:
Marjolein Kromhout - T 551938,
Geert Doornbos - T 557250,
John van de Rijdt - T 551395 of
Erik Kuiper - M 06 - 21216667.
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Beste lezers van t Lougnijs
Bijna 19 jaar geleden begon ons gezin met pleegzorg en al weer ruim 16
jaar geleden kwam het eerste kindje met FAS (foetaal alcohol syndroom)
in ons gezin wonen. Omdat ik niet wist wat het was ging ik zoeken naar
informatie, maar vond helemaal niets in Nederland.
Ik zal eerst moeten uitleggen wat
FAS is. FAS, foetaal alcohol syndroom, kan ontstaan als de moeder
van de baby tijdens de zwangerschap heeft gedronken. Daardoor
kunnen o.a. de hersenen van de
baby ernstige beschadigingen krijgen. FASkinderen hebben ook een
groeiachterstand en gezichtskenmerken. Soms zijn niet alle uiterlijke kenmerken aanwezig en dan is
er een diagnose onder de parapluterm: FASD, foetaal alcohol spectrum disorder.
Er was zoveel aan de hand met het
kind en ik wist helemaal niet wat ik
er mee aan moest. Gelukkig ontmoette ik 15 jaar geleden in het
Delfzicht dr. Kohl, een kinderarts
met ervaring met FAS en via hem
ontmoette ik een paar jaar later een
Amerikaanse mevrouw die kort
daarvoor in Garsthuizen was komen wonen en drie kinderen met
FAS had geadopteerd. Omdat FASD
voorkomt onder meer dan één procent van de bevolking was ik lang
niet de enige die om informatie zat
te springen en samen met Diane
Black heb ik daarom 11 jaar geleden de FASstichting Nederland
opgericht. Vandaag de dag breng
ik, naast mijn gezin, een groot gedeelte van mijn tijd door met het
besturen van de FASstichting, het
organiseren van lezingen, workshops, weekenden, fondsenwerving enz. Verder heb ik veel contact
met andere ouders en ondersteunen we elkaar. Inmiddels is vanuit
onze stichting ook een Europese
Koepelorganisatie, EUFASD, ontstaan, waarin meer dan 24 landen
in Europa samenwerken en wetenschappelijk onderzoek wordt bevorderd. Eens per twee jaar is er
een groot congres en een jaar geleden mocht ik spreken tijdens het
tweede congres in Barcelona. Ik
was ook al eens gastspreekster in
het Europarlement in Brussel. Het
is fantastisch om te merken dat
onze inspanningen echt een verschil gaan maken, er zijn inmiddels
vier FASpoli's gestart, waar mensen naar toe kunnen voor een diagnose en begeleiding. Dit is uniek
in Europa. Verder zijn er meerdere
tv-uitzendingen gerealiseerd. Ook
bemiddel ik vaak met de pers, zo
komt er half november een artikel
in de Libelle. Op dit moment wordt
onze website helemaal vernieuwd
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en zijn we actief op facebook en
twitter. Het is leuk en uitdagend
(vrijwilligers)werk, waarin ik mijn
ei helemaal kwijt kan. Maar het
belangrijkste is dat er meer voorlichting komt over de gevaren van
het drinken tijdens de zwangerschap. Ook is er meer kennis nodig
over de begeleiding en daardoor
een betere toekomst voor onze kinderen met FAS. En die verdienen
dat!
Met vriendelijke groet,
Martha Krijgsheld

Extra info
Foetaal Alcohol Syndroom en
Foetaal Alcohol Spectrum Disorder omvatten alle defecten
die zijn ontstaan doordat de
moeder van het kind alcohol
heeft gedronken tijdens de
zwangerschap. Behalve uiterlijke kenmerken is er vaak
sprake van een lager IQ, gedragsproblemen, leerproblemen, ADHD en/of autisme.
Het doel van de FASstichting is:
a. Het geven van voorlichting
over FAS aan het brede publiek
b. Het geven van voorlichting
over FAS en het geven van
ondersteuning aan families en
hulpverleners
c. Het behartigen van onze belangen bij overheid, instellingen en de industrie
d. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.
De stichting tracht dit doel
onder meer te bereiken door:
a. Het geven van voorlichting
b. Informatieverstrekking in de
ruimste zin des woords
c. Mogelijkheid bieden tot lotgenotencontacten.
www.fasstichting.nl
facebook/fasstichting
twitter/fasstichting

Advendo speelt:
'Het is van de zotte(n)!'
'Het is van de zotte!' riep ik, toen ik de aanmeldingen van spelers van
Advendo voor het nieuwe stuk binnen zag druppelen… 'Het is van de
zotte!' Maar liefst 17 spelers gaven aan mee te willen doen met het
nieuwe stuk. Ja, u leest het goed: 17! Spelers van allerlei leeftijden en
met ieder zijn of haar eigen talenten. Oudgedienden in combinatie met
fris, jong talent.
Een enorme uitdaging om voor zoveel spelers een stuk te maken,
waarbij iedereen ook nog eens regelmatig op het podium verschijnt.
Afgelopen zomer heb ik me aan
deze enorme klus gewaagd met als
resultaat een doldwaas stuk met de
toepasselijke titel: 'Het is van de
zotte(n)!'
Veel zal ik niet verklappen over de
inhoud en personages van het nieuwe stuk, maar één ding is zeker, u
zult weer kostelijk vermaakt worden door de kolderieke acties van
onze spelers.
Deze keer is het podium niet omgetoverd tot een cruiseschip, strand,
camping of Amsterdamse straat,
maar kijken we met elkaar in het
leven van enkele bijzondere men-

sen in een nogal eigenaardige familie.
Hun wel en wee, opmerkelijke trekjes, dagelijkse ergernissen, ongewone rituelen en bijzondere gebeurtenissen passeren de revue.
Advendo zou Advendo niet zijn als
we deze bijzondere familie niet van
een humoristisch sausje zouden
voorzien, met als kers op de taart
diverse verrassingseffecten.
Kortom, het wordt een avondje
Advendo zoals u van ons gewend
bent, maar dan toch net ff anders.
Want zeg nou zelf, met zoveel mensen op één podium, dat is toch
eigenlijk van de zotte!
Noteert u de uitvoeringsdata alvast
in uw agenda? Want deze zotte
familie wilt u vast niet missen!
Vrijdag 24 januari, 19.30 uur
Première 'Het is van de zotte(n)!'
geen muziek na afloop
Zaterdag 25 januari, 13.30 uur
Matineevoorstelling 'Het is van de
zotte(n)!'

Heeft u nog oud ijzer of andere
metalen zoals oude accu's en
u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. Wever T 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijsbaanvereniging van Kantens.

Zaterdag 25 januari, 19.30 uur
Avondvoorstelling 'Het is van de
zotte(n)!' Na afloop dj Peter Zuidhof
Op maandag 30 december start de
voorverkoop. In de volgende editie
van t Lougnijs leest u hoe u kaarten
kunt bestellen.
Frouwke Doornbos
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Thee
Een paar jaar geleden stuurde ik de volgende mail naar de firma Douwe
Egberts:
Onlangs kwam ik verbijsterd uit de Plus-winkel in Middelstum: zij verkochten Pickwick Ceylon losse thee niet meer. Gauw naar de Jumbo in
Uithuizen en daar een pakje gekocht. Wat schetst mijn verbazing enkele
weken later: zij leverden ook niet meer! Zij wisten te vertellen dat het
product er uit was.
Nu ben ik de zoon van een Jouster (zoals u weet de enige echte plaats van
D.E.), heb dus van kinds af aan D.E. losse thee gedronken. Altijd Ceylon,
want dat was volgens mijn moeder en later ook volgens mij de lekkerste.
Losse thee wel te verstaan. Natuurlijk hebben wij de nieuwerwetse variant,
de zakjes, geprobeerd, maar die halen het niet bij de losse thee en zijn
overigens ook niet goed te doseren. Gelukkig hoeft mijn moeder dit niet
meer mee te maken, maar ik, na ruim 60 jaar van uw product genoten te
hebben weet niet hoe ik verder de dag moet beginnen.
Kunt u mij helpen? Is er nog een winkel waar ik mijn thee kan bestellen?
Of misschien rechtstreeks bij u? Ik heb dit bericht onder 'klacht' gerubriceerd, maar eigenlijk is het een noodkreet.
Douwe Egberts antwoordde (met aanhef, en ondertekend met vriendelijke
groeten):
Vriendelijk dank voor uw bericht.
In verband met een gewijzigde marketing strategie is Pickwick Ceylon Leaf
Tea uit de handel genomen.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Ik stond versteld. Kon het zakelijker. Ik heb gelijk weer teruggemaild en
geantwoord dat ik van hen een ludiekere reactie had verwacht. Ik had
verwacht dat ze mij de rest van mijn leven gratis thee verstrekten, of mij
de overgebleven pakjes, die nog ergens in de fabriek lagen, toestuurden,
of dat ze mij nieuwe smaken om te proeven toezonden. Niets van dat al.
Ze stuurden exact dezelfde reactie als de eerste keer.

Ik gaf het op. Wat was er gebeurd met ons, van
oorsprong Friese bedrijf en sinds wanneer heet
losse thee Leaf Tea?
Ik ging op onderzoek uit.
Het bedrijf uit Joure, opgericht in 1753, ging eind
zeventiger jaren van de vorige eeuw over in
Amerikaanse handen. Nu hebben ze daar een Tea
Party, die Obama dwars zit, maar die zet vast geen
zuivere thee. Het verklaarde wel de Leaf Tea. Daar
is het waarschijnlijk al misgegaan.
Het werd nog erger. Vorig jaar heeft het trotse
Nederlandse bedrijf zich losgeweekt en is naar de
beurs gegaan. Ze noemden zich: D.E Master Blenders 1753. Een niet erg hoopgevende naam ook al
omdat er geen puntje achter de E van D.E staat. Tevergeefs, inmiddels
heeft een Duitse investeerder alles opgekocht en op 28 oktober was de
beursgang na ruim een jaar ten einde. De eerste ontslagen zijn al
aangekondigd.
Goed, van D.E. heb ik niets meer te verwachten, maar hoe loste ik mijn
probleem nu op?
Iedereen in mijn omgeving werd op strooptocht uitgestuurd naar losse
Ceylon thee. Smaakjes zijn aan mij niet besteed. Het is ongelooflijk
hoeveel Ceylon er bestaat. Tientallen pakjes kreeg ik. Buren kwamen aan
met Duitse thee en ik moet zeggen, die smaakte heel behoorlijk. Misschien vaart D.E. dan toch de juiste koers. Zelf kwam ik terecht bij een
thee- en koffiewinkel in Stad. Tweehonderd theesoorten. Gelukkig waren
er van de losse zwarte Ceylonthee maar tien soorten. Jawel, ze noemen
dat gewoon losse thee daar! Ik heb alle tien aangeschaft en uiteindelijk
gekozen voor hun Ceylon Melange. Wel iets duurder dan in de supermarkt,
maar per kilo valt het wel mee.
Mijn ochtenden zijn weer goed. Ik kook vers water (geen boiler of water
uit een koffiezetapparaat), ik spoel met kokend water de pot om (mag nooit
afgewassen worden), een theelepeltje thee per kopje er in, het water
opgieten, even laten trekken en genieten maar.
Toon Hermans grapte al eens dat liberté voor de Fransen vrijheid betekent
en dat de Duitsers dan liever thee hebben. Ik ga voor beide.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com

Ingebruikname Antoniuskerk Kantens brengt historie tot leven
Na een acht maanden durende restauratie van de oude Antoniuskerk te Kantens heeft de kerkenraad van de Protestantse gemeente KantensStitswerd-Rottum een bijzonder programma samengesteld om de ingebruikname extra luister bij te zetten. Op zaterdag 21 december om 10.30
uur zullen Jr. Joest Lewe en zijn gemalin Petronella Coenders vanaf het borgterrein van de Klinkenborg per koets de reis aanvaarden, op weg naar
het gerestaureerde kerkgebouw, alsof oude tijden nieuw leven wordt ingeblazen.
Jonker Lewe was nl. in 1660 de
stichter van de Klinkenborg aan de
Klinkenborgerweg te Kantens en had
als collator het alleenrecht over hoe
het in de kerk van Kantens behoorde
toe te gaan. Hij had het recht om
predikanten, schoolmeesters en
kosters aan te stellen of juist te
ontslaan. Deze jonker was het die
destijds zijn macht voor altijd aan de
kerk wist te verbinden door in 1664
een speciale ingang te laten vervaardigen in de oostgevel van de
kerk. Een ingang die alleen door
hem en zijn familie gebruikt mocht
worden. Zijn wapens boven deze
deur zijn met de restauratie opnieuw
aangebracht. Maar ook de bouw van
het orgel in 1665 en de opdracht om
een tweede luidklok te maken is
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alleen volgens opdracht tot stand
gekomen van deze stichter van de
Klinkenborg. In de kerk was tot in de
18e eeuw een herenbank van de
adellijke familie aanwezig, maar
deze is helaas in de loop der tijden
verdwenen. Aangenomen wordt, dat
de twee zijpanelen van de herenbank nu nog als toegangsdeuren
functioneren naar het koorgedeelte.
De officiële ingebruikname begint
met de aankomst van de adellijke
familie bij de kerk. Aan alle belangstellenden wordt gevraagd hun opwachting te maken langs het met
fakkels verlichte toegangspad naar
de oostelijke ingang. In de kerk zullen koorklanken van het Vocaal Ensemble Het Hoogeland o.l.v. Mirna

Westra klinken. Daarna begint het
programma met de vaste handelingen van de overdracht, met een
toelichting op de restauratie van
architect van der Veen. De historicus Cees Reinders zal een inleiding
houden over het ontstaan van het
Groninger Hoogeland en het ontstaan van de kerk in Kantens. Dichter Jan Venema declameert het speciaal voor de ingebruikname gemaakte gedicht: 'Aan woorden voorbij…' Tot besluit zullen Jr. Lewe en
zijn gemalin het volk voorgaan, op
weg naar gebouw Salem voor een
kopje koffie met een traktatie.
Van 13.00 - 16.00 uur is de kerk
geopend voor belangstellenden die
een kijkje in de kerk willen nemen.
In het koor is een indrukwekkende

tentoonstelling ingericht van kerkelijk zilver.
Zondagmorgen 22 december zal de
eerste kerkdienst worden gehouden
in het gerestaureerde gebouw, aanvang 10.00 uur. De dienst zal worden
geleid door mw. Janny Prins, kerkelijk werker van de Protestantse gemeente en door ds. Rudolf Oosterdijk, predikant. Leni Otte bespeelt het
orgel en Martin Sprenger werkt mee
als tenor. Een gelegenheidsensemble en passende koorzang van De
Vlinthippers zullen de kerkdienst extra
luister bijzetten. Na afloop is er weer
een feestelijke koffie georganiseerd
in Salem. Daarmee is de ingebruikname van het eeuwenoude bedehuis
dan een feit geworden.

Kerstwandeling in Kantens
Op zaterdag 14 december vanaf 17.00 uur is in Kantens weer de
kerstwandeling. Op diverse plaatsen in het dorp kunt u verenigingen en
particulieren bezoeken. Daar kunt u spullen (pizza, kaartjes, kerstspullen, etc.) kopen, naar verhalen luisteren, een schimmenspel zien, etc.
Voor de belangstellenden kan er onderweg weer gepuzzeld worden. Ook
kan een aantal mooi versierde tuinen bewonderd worden.

In dorpshuis t Schienvat, Kerkstraat
7, kunt u een plattegrond halen
waarop is aangegeven waar de
diverse deelnemers zich bevinden.
Dit kan tussen 17.00 en 20.00 uur.
Tot 21.00 uur heeft u dan de tijd om
de route te lopen.
We hopen dat u, net als vorige jaren,
weer mee wilt helpen om Kantens
om te toveren tot een sprookjesachtig dorp in kerstsfeer! Dit kan
door bijv. kerstverlichting op te
hangen, de vuurkorf buiten te zetten, kaarsen aan te steken, etc.
Wij nodigen u allen van harte uit om
mee te doen aan deze gezellige
kerstwandeling!!

OPROEP
Voor de kerstwandeling van 14
december in Kantens zijn we nog
op zoek naar feestelijk versierde
en/of verlichte tuinen om op te nemen in de wandelroute. Heeft u een
mooie tuin en wilt u daar ook een
ander van mee laten genieten dan
kunt u zich op geven. Dit kan tot en
met 7 december. De drie mooiste
tuinen zullen we belonen met een
prijsje.
Opgeven kan bij:
Cindy Moorlag
moorlag.c6@gmail.com
T 572390
Regina Mosselaar
h.mosselaar@hetnet.nl
T 423274

Mocht u nog vragen hebben dan
kunt u terecht bij de volgende personen:
Cindy Moorlag
moorlag.c6@gmail.com
T 572390
Regina Mosselaar
h.mosselaar@hetnet.nl
T 423274
__________________________________________________________________

Kerstavond bij Vrouwen van Nu
Dinsdag 17 december organiseert Vrouwen van Nu, afd. MiddelstumKantens e.o., een kerstavond in t Schienvat te Kantens.
Voor deze avond zijn de Vlinthippers uitgenodigd om de aanwezigen in
kerstsfeer te brengen. Dit zullen ze doen door kerstliederen te zingen,
gedichten voor te dragen en een kerstverhaal voor te lezen.
Aanvang 20.00 uur.
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Sunnerkloas

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

Mit n daag of wat is t Sunnerkloas. Kannes het hom aal weer ienhoald.
Der was wat hikhakkerij ien t laand of Swaarde Piet mitkomen mog, mor
hai mog toch mit op boot.
Dat was vrouger aans. Niks gain
ienhoalerij, zai waren der mor zo.
Bakkers mouken mensken n week
veurtied lekker mit heur Sunnerkloastoavel. Ien n koamerke aan
winkel stond n toavel mit n wit
loaken woar aalpmoal Sunnerkloaszuitgoud op laag woar ie
joe aan verlekkern konden. Bakkers hillen der reken mit dat zai noa
t feest ale slik verkocht haren.
Ien hoes moggen kiender schoug
opzetten. Bie bozzem, noast kaggel, Swaarde Piet kwam ja deur
schosstain hèn. Aanderdoags zat
der din n moes of n kikker ien
schoug.
Op schoul mouk juffraauw n mooie
taiken op bord van de goud haailegman mit zien knecht. Sunnerkloasverskes werden over n boan hoald.
Kiender werden aal n beetje tiepelzinneg en begonnen hom aal n beetje te kniepen. En din was t zo wied!
'Sinterklaasje, kom maar binnen
met je knecht'.
Hail stoadeg stapten Sunnerkloas
en Swaarde Piet t lokoal ien. Piet
haar zak over scholler en roe ien
haand, woar hai mit swaaide en zo
nou en din mit op n baank sloug. Dat
mog ien dij tied nog en der is ons
niks van overkomen.
Sunnerkloas pakte n dik bouk en
aalgedureg mos der ain bie hom
komen. Hou wis dij man toch ales
van joe?
Bie meester werd t aal wat aans.
Wie glopen Sunnerkloas aais goud
aan. Wel zol t weden van t joar? Dij
schounen, haren wie dij nait voaker
zain? Was t Jitse Postmoa, ons
buurman?
Thoes en bie opa en opoe mog ie n
bord mit mous en hooi veur t peerd
opzetten en din smörns kieken of
Sunnerkloas n pakje brocht haar.
Dou mien zuster en ik dikke wichter

waren, kregen wie nog n bruierke,
n noakomerke. Dij loofde eerste
joaren vanzulf nog aan Sunnerkloas.
Op n keer wollen wie hom ais veur
t zootje hollen. Ain van ons verkledte zok op zoller as Sunnerkloas. n
Pluzen toavelklaaid was mandel, n
board van watten, n pampieren
steek op kop en stofzoegerstang
was staf, n aarmoudeg boudeltje.
Dou stief op koamerdeur beuken en
noar binnen tou.
Bruier keek wat benaauwd. 'Zo jongetje, kom jij eens even bij Sinterklaas. En wat zeg jij dan?' Hai keek
hail bekwiemkes en zee dou hail
zuitjes:'Dag tante'.
Wie lagen dubbel en mouken dat
wie vòt kwamen.
k Wens joe n genougleke Sunnerkloasoavend, mit of zunder kedo's, mor wel mit n stukje banket
bie kovvie.
Anje van der Hoek
_____________________________________
SUNTER-NIKLOASLAIDJES:
Sunt-Nikloas, dij gòie man,
Trekt zien beste tabberd an,
Ridt ter mit noar Amsterdam,
Van Amsterdam noa Spaanje,
Appeltjes van Oraanje,
Pittjes van de hoge bomen,
Rieke, rieke omen,
Rieke, rieke juvvertjes,
Dij zellen 't oavend komen.
Sunderkloas, dij haailege man,
Trekt zien beste stappers an,
Komt ter mit van Amsterdam,
Van Amsterdam noa Spaanje,
Appeltjes van Oraanje,
Neuten van muskoaten
Smit e over de stroaten,
Lutje kinder kriegen wat,
Groten kriegen n schop veur 't gat.
Oet:
Nieuw Groninger Woordenboek
door K. ter Laan
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.
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Van Dou en Nou
op t Hogelaand
(SLÖT)
JACOB TILBUSSCHER K.J.ZN.
1876-1958
R.O.N.
Noa oorlog kreeg Tilbusker n vaast
stee ien pergram van Regionoale
Omroup Noord: “Veur n vroag is n
wait”. Van 1946 tot 1957 gaf hai ien
Grunneger Oetzenden op dunnerdagoavend antwoord op vroagen
van lusteroars. Dat kreeg aandacht
van lu oet aal loagen van soamenleven. Zo brocht hai kultuur en geschiedenis stoef bie minsken en
zette heur op t spoor om zulf mit
haimkunne aan loop te goan. Dat ter
ien tied sikkom overaal historieze
kringen en verainens dounde binnen, elk mit zien aigen pergram en
n bulletin vol berichten gaait ien
oorsprong weerom lu as Tilbusker,
dij zulf vernuimd was wegens zien
kennes van Grunneger historie, doar
gain ind of swet aan was. Hai was
81 dou hai der n punt achter zette.
AANPEERDJEDER EN
BOANVEGER
Eerste moandblad over Grunneger
historie het aanzet west dat n hail
bult Grunnegers mit aner ogen noar
heur aigen kultuur en geschiedenis
begunden te kieken. Dat onbekind
is, is ook niks ien reken en Tilbusker het der n groot aandail ien had,
dat doar stoareg wat aan veranerde. t Aigen aarfgoud mout nait van
bovenòf deur overhaid beschaarmd
worren, mor komt eerst goud tot
zien recht deur laifde van lu, dij der
dag en deur middenmaank stoan
en dat zo stoefbie ligt, dat gainain
der omtou kin. Dat was van dij
gevolgen,dat lu meer zörg en omdinken noar t landschop en ol
baauwkultuur keken en veurzichteger werren mit òfgroaven en sleupen. Zo staait Jokkob Tilbusker bie
t aanbegun van wat loader 'Grunneger Bewegen'haiten zol.
Mit dank aan schriever Kees Reinders veur t beschikboar stellen van
dit verhoal. Meschain het e nog wat
schiers op plaank liggen.
Aldert B. Ritzema

Zondag 1 december
09.30 uur ds. P.A. Slager
14.30 uur ds. S.M. Alserda, Hoogkerk
Zondag 8 december
viering Heilig Avondmaal
09.30 uur ds. P.A. Slager
14.30 uur ds. L.J. Joosse, Groningen
Zondag 15 december
09.30 uur ds. M.A. de Niet, Harkstede
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 22 december
09.30 uur leesdienst, R. Welfing
14.30 uur student J. Jongsma, Ureterp
Woensdag 25 december
1e kerstdag
10.30 uur ds. P.A. Slager
Donderdag 26 december
2e kerstdag
10.00 uur samengestelde viering
met thema 'het licht'
Zondag 29 december
09.30 uur leesdienst, K. Plas
14.30 uur ds. P.A. Slager
Woensdag 31 december
19.30 uur ds. P.A. Slager
Woensdag 1 januari 2014
nieuwjaarsdag
10.00 uur leesdienst, H.B. Hofsink
____________________________________________
KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
Zondag 1 december
09.30 uur ds. P.C. de Lange
16.30 uur leesdienst
Zondag 8 december
09.30 uur ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur ds. M. Bergsma
Zondag 15 december
09.30 uur ds. J. Sijtsma
14.30 uur ds. J. Sijtsma
Zondag 22 december
09.30 uur student A. Mak
16.30 uur student A. Mak
Woensdag 25 december
1e kerstdag
09.30 uur leesdienst.
14.30 uur gezinsdienst kinderkerstfeest.
Donderdag 26 december
2e kerstdag
09.30 uur kerstzangdienst
Zondag 29 december
09.30 uur leesdienst
14.30 uur leesdienst
Dinsdag 31 december
oudejaarsdag
19.30 uur leesdienst

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 1 december
11.00 uur ds. M.H. Lagenburg,
Middelstum
Zondag 8 december
10.00 uur dhr. M. Sprenger
Zondag 15 december
10.00 uur prof. dr. L.J. van den
Brom, Haren
19.00 uur ds. D. de Boer, Leeuwarden
Adventsviering bij kaarslicht in
Stitswerd m.m.v. Vocaal ensemble het Hoogeland
Zondag 22 december
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
en ds. R.P. Oosterdijk
m.m.v. diverse mensen
Kerkelijke ingebruikname gerestaureerde Antoniuskerk
(koffie/thee na de dienst in Salem)
Dinsdag 24 december
21.30 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
Grunneger kerstnachtdienst
m.m.v. Christelijk gemengd koor
Excelsior
Woensdag 25 december
1e kerstdag
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
kerstgezinsdienst
Zondag 29 december
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
en dhr. M. Sprenger
afsluiting oude jaar
Zondag 5 januari
10.00 uur mw. J.C. Prins-Pestoor
nieuwjaarsdienst
(koffie/thee in Salem)
____________________________________________
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 8 december
19.00 uur ds. F. Stalman
Zondag 22 december
19.00 uur br. R.H. Schripsema
Donderdag 26 december
2e kerstdag
19.00 uur ds. E.B.G.W. Ockels
____________________________________________

Knutselmiddag
Hallo jongens en meisjes! In de
kerstvakantie is er weer een knutselmiddag in de kerk aan de Pastorieweg 21a.
Dit is op maandag 23 december
van 14.00 - 16.00 uur.
Thema: Een nieuwe koning!
Kom gerust en neem je vriendje of
vriendinnetje mee!

Adventsviering
bij kaarslicht
te Stitswerd
In de Georgiuskerk van Stitswerd
wordt op zondagavond 15 december weer een adventsviering bij
kaarslicht gehouden.
De plaatselijke commissie van de
Stichting Oude Groninger Kerken
zorgt, zoals ieder jaar, voor een
prachtige sfeer in het kerkje d.m.v.
versiering met waxinelichtjes en
kersttakken.
Voorganger is ds. Doekle de Boer,
uit Leeuwarden en het orgel wordt
bespeeld door Martin Sprenger. Er
is bijzondere medewerking van het
Vocaal Ensemble Het Hoogeland
o.l.v. Mirna Westra.
De lezingen worden gedaan door
inwoners van Stitswerd. Parkeren
kan weer het beste bij boerderij
Wibbens en boerderij Oudman. Het
te lopen traject zal met fakkels
worden verlicht. Een orde van
dienst ontvangt u bij de ingang. De
aanvang is 19.00 uur. Kom op tijd
want ieder jaar wordt de viering
druk bezocht!
____________________________________________

Festival of Lessons
and Carols
DOOR VOCAAL ENSEMBLE
HET HOOGELAND
O.L.V. MIRNA WESTRA
Voor de vijfde keer organiseert
VEHH een festival of Lessons and
Carols.
Het koor studeert een aantal Christmas Carols in en samen met lezingen uit de 'Biebel' wordt er een
programma samengesteld. Dat
programma wordt dan uitgevoerd
in een kerk op het Groninger Hoogeland. Deze keer in de kerk van
Breede, Breede 15 te Warffum, op
vrijdagavond 13 december, aanvang 20.00 uur.
Peter van Dijk zal de piano en het
orgel bespelen.
Entree 6,00
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Weekenddiensten
HUISARTSEN:
Doktersdiensten Groningen:
T 0900 - 9229 ( 0,10 p.min)
__________________________________________________

Geopend:
Vrijdag v.a. 17.00 - 19.00 uur
Zaterdag v.a. 17.00 - 20.00 uur
(ook afhaal)
Diverse menu's
Soep v/d dag ................ 2,00
Spareribschotel ............. 7,25
Zalmschotel .................. 7,25
Karbonade .................... 6,25
Schnitzel ....................... 7,25
Shoarmaschotel ............ 6,25
Visfilet ........................... 5,25
Macaroni ....................... 5,25
Bami ............................. 5,25
Gevulde tortilla's
(met gehakt/groente en salade)
..................................... 5,25
Pannenkoek v.a. ........... 2,25
Maaltijdpannenkoek
(gevuld met groente en vlees) ..
..................................... 5,25
Schotels worden geserveerd met
gebakken aardappelen of frites,
salade of groente van de dag.
Menu's ook voor afhaal.
Nu weer volop stamppotten
en snert
U kunt bij ons ook terecht voor:
warm/koud buffetten
v.a. ....................... 19,50 p.p.
viergangen diner:
v.a. ....................... 17,50 p.p.
lunch: v.a. ...........
7,50 p.p.
Een greep uit ons assortiment:
Frites/max patat/Frikandel/kroket/
nasischijf/bamischijf/kaassoufflé/
kipcorn/Loempia/smulrol/shoarmarol/boeren brok/berenhap /
eierbal/broodje kroket/kikastick/
Frikandel speciaal/ pikanto/portie
bitterballen/portie kipnuggets/
mexicano/braadworst/Hamburger/Hamburger speciaal/Broodje
hamburger speciaal/Portie gebakken aardappelen/kippenpoot/gehaktbal/Karbonade
Let op: het weekend van 27 en
28 december zijn wij gesloten!

Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefonisch te consulteren.
WEEKENDDIENSTEN 2013
30 november 1 december
J.D. Buwalda
Bedum - T 050 3013994
7 en 8 december
P. Brouwer
Uithuizen - T 0595 431642
13, 14 en 15 december
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 431716
16 en 17 december
A.M. van Waes
Uithuizermeeden - T 0595 413684
18 en 19 december
C.J. Conradie
Bedum - T 050 3012337
20 en 21 december
H. Meursing
Middelstum - T 0595 552292
22 en 23 december
Tandartspraktijk De Vlijt
Bedum - T 050 3015462
24 en 25 december
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum - T 0596 572818
26 en 27 december
C.H. de Lange
Leens - T 0595 571427
28 en 29 december
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen - T 0595 431716
30 en 31 december
J.F. Perdok
Baflo - T 0595 422723
__________________________________________________

Agenda

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613
__________________________________________________

Rottum

Mededeling
van Eetsalon
Leutje Lanteern
Van Rasfriet naar Max patat!
Sinds mei 2013 hebben wij Max
patat i.p.v. Rasfriet in ons assortiment. Wij hebben dit stil gehouden,
omdat wij overtuigd zijn van de
kwaliteit van dit nieuwe patatje. En
dat blijkt.
Naast dat wij overtuigd zijn van de
kwaliteit van smaak van Max patat
heeft deze fritessoort nog enkele
voordelen t.o.v. Rasfriet. Zo bevat
het minder zout en vet. Verder is
bewezen dat Max patat krokanter
blijft als frietje. Tevens is het net
zoals Rasfriet 'glutenvrij'.
Naast deze voordelen voor u als
gast, kiezen wij ook voor een exclusief merk dat alleen verkrijgbaar is
in de horeca!
En net als Ras vroeger uit Warffum
kwam (nu uit Limburg) komt Max
patat ook uit het Noorden.
Eet smakelijk!
Vriendelijke groet,
Rita

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
__________________________________________________

VERVOERSHULPDIENST:
T 0595-551084 / M 06-14611173
__________________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST:
T 0595 - 551084 / M 06-14611173
_____________________________________________________________________________________________

Tot 30 november
kerk Rottum
09.00 - 17.00 uur
expositie:
Groninger kerken toen en nu
gratis entree
Tot 1 december
kleine huisje Rottum
09.00 17.00 uur
expositie:
het ondergeschoven kind
gratis entree
Donderdag 5 december
Kloosterstee
v.a. 16.00 uur
sinterklaasviering
_______________________________

Stitswerd
Maandagavond
In het dorpshuis
Koor Pavane
Woensdag 4 december
dorpshuis
v.a. 16.00 uur
sinterklaasviering
Zaterdag 21 december
dorpshuis
v.a. 14.00 uur
kindermiddag
Dinsdag 31 december
dorpshuis
v.a. 23.45 uur
inluiden nieuwe jaar
_______________________________

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

MAATSCHAPPELIJK WERK MJD:
www.mjd.nl/eemsmond. Inloopspreekuren in Uithuizen en Warffum - T 0595 - 437555
__________________________________________________
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KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
T 050 - 3140211
__________________________________________________

Kantens
Maandag 9 december
t Schienvat
20.00 uur
VDK vergadering
___________________________________________

Giften:
Vrouwenvereniging
Monica ........................ 10,00
VV KRC ...................... 50,00
Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt ................. 25,00
Onze hartelijke dank hiervoor.

Woensdag 11 december
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
bridgeclub
Zaterdag 14 december
t Schienvat
17.00 uur
kerstwandeling
snert eten
20.00 uur
vertelcafé

Dinsdag 17 december
t Schienvat
20.00 uur
Vrouwen van Nu (kerstavond)
Woensdag 18 december
t Schienvat
10.00 - 12.00 uur
bloemen workshop (O.V.B)
Donderdag 19 december
t Schienvat
10.00 - 16.00 uur
schilderworkshop (bij voldoende
deelname)
Vrijdag 20 december
t Schienvat
20.00 - 21.30 uur
try-out Sietse van de Ree
gratis entree
Zaterdag 31 december
t Schienvat
verkoop oliebollen Vlinthippers
OPENINGSTIJDEN
KANSTER JEUGDHONK
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur

Vaste activiteiten t Schienvat
Maandag
19.30 - 22.30 uur
Advendo
Dinsdag
09.30 11.30 uur
bewegen op muziek
19.30 21.30 uur
volleybal
20.00 - 22.00 uur
tai Chi
Woensdag
19.30 - 20.30 uur
Body Shape
Donderdag
19.30 - 20.30 uur
damclub
Vrijdag
17.00 - 19.00 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

Sinterklaas
STROOIEN
Waar komt het strooien van snoepgoed vandaan?
Evenals bij veel andere sinterklaasgebruiken zijn er vele verklaringen. De eerste uitleg komt voort
uit een van de bekendste legenden
over Sint-Nicolaas. Een vader wilde zijn dochters de prostitutie insturen om aan genoeg geld voor de
bruidsschat te komen. Sint gooide
's nachts stiekem goudstukken door
het raam van de jonge meisjes naar
binnen, zodat ze konden trouwen.
Vroeger werden pepernoten daarom met echte goudstukken gemengd. Tegenwoordig herinneren
de chocolademunten daar nog aan.
Deze legende zorgde ook voor Sints
latere faam als goedhuwelijksman
oftewel de 'goedheiligman'. Als een
jongen vroeger een meisje leuk
vond, gaf hij haar met sinterklaas
een vrijerspop, gemaakt van marsepein of speculaas.
Een tweede veel gehoorde verklaring is dat het strooien voortkomt uit
oude vruchtbaarheidsrituelen die
begin december plaatsvonden.
Omdat die in dezelfde tijd vielen,

hielden ze dit gebruik tijdens het
sinterklaasfeest in ere. Snoep
strooien zou dus symbool staan
voor het inzaaien van het land en
bevordering van de vruchtbaarheid.
Strooien is dan vergelijkbaar met
het gooien van rijst of confetti bij
een bruiloft.
PAGE
Piet is uitgedost in een soort pagepakje uit de 16e-17e eeuw, edellieden hadden knechten die er zo uitzagen, waarschijnlijk gaf men Sinterklaas om die reden zo'n dienaar.
Hij draagt een baret met een veer,
een fluwelen jas, een pofbroek die
nu over de knie reikt, maar vroeger
een korter ballonbroekje was, een
kraag en manchetten en een maillot en handschoenen tegen de kou.
ZAK
Roe en zak heeft ie niet meer, behalve om de straat mee aan te
vegen of snoepgoed in de zak te
doen. Zwarte Piet is een lieverd
geworden. Hij maakt kindertjes niet
meer bang, maar blij. Als gevolg
van veranderde opvattingen over
opvoeding is Sinterklaas van een
strenge bisschop, een lieve oude
man geworden en die behoeft een
vrolijke knecht.
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Foto van de maand
EEN PLOATJE VER VOT EN TOCH DICHTBIE
Soms rij je ergens en valt je plotseling in een ooghoek iets op. Meestal is dat bij mij iets qua beeld dat de aandacht
trekt. Dit keer was het alleen maar een woord: een plaatsnaam op een verkeersbord! Dus… voet op de rem,
even gekeerd en een plaatje geschoten. Er naar toe rijden was geen optie, want het was al laat en er moesten
nog ruim 450 kilometers worden gemaakt voor huis en haard in Stitswerd waren bereikt…
Ons eigen kleine buurtschap Kokshuis (gelegen tussen Stitswerd en Rottum) telt enkele huizen en boerderijen.
Het Koxhausen op de foto telt maar liefst zes straten, een paar boerderijen en een vijftigtal huizen, niets bijzonders
zo op het eerste gezicht. Maar wat een prachtig afwisselend bos- en weiland patroon levert dit gehucht en zijn
omstreken op als je het van boven beziet.
Tik op Google Earth het woord Koxhausen in, druk op enter en geniet!

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
18,- per jaar (per 1-1-2013).
___________________________________________________
Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T 434206
___________________________________

Paul Moonen
________________________

Redigeerwerk:
Paulien Ros.
______________________________

Padje

Drukwerk wordt verzorgd door
Drukkerij Sikkema.
__________________________________________________

elk veegt
zien aigen padje schoon
in winter snij
bie haarstdag blad
en as ter wieder
niks meer vaalt
din waiten wie zölf
wel wat.
Annie Mekel
Oet: Toal en Taiken
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Oud papier
zaterdag
30 november
T 0595 - 551788

