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

Brief van Sinterklaas en Zwarte Piet
aan t Lougnijs van Kantens, Rottum en Stitswerd

Zaterdag 21 november jongstleden zouden wij met pakjesboot 12 aankomen achter de molen in Kantens, maar
helaas haperde de boot en zijn we noodgedwongen met pakjesboot 8 bij de molen gearriveerd. Dit jaar ging
er al heel veel mis met de intocht in Meppel: sleutels van het pietenhuis weg, de ring van Sinterklaas weg
en onderweg naar Kantens alle pepernoten gestolen door een dief in een geel-zwart boevenpak. Sinterklaas
vond het al vreemd dat de Pieten geen pepernotenzakken aan boord hadden en al helemaal geen pakjes. Maar
volgens de Pieten kwam dit door de vele regen die er die middag eerst viel. Terwijl de pakjesboot Kantens
naderde, was er politie onderweg met loeiende sirene richting Kantens, iets wat Sinterklaas vreemd vond....
Eenmaal aangemeerd achter bij de
molen werd het al gauw duidelijk,
door de aanwezige kindertjes en
ouders, dat een dief, Bj 100, alle
pepernoten had gestolen en wilde
laten malen tot speculaaspoeder
op molen de Groote Geert, om er
dan kerstkoekjes van te laten bakken. Gelukkig hadden de molenaars op tijd door dat er iets niet
klopte en waren ze bang dat de
kinderen geen pepernoten zouden
krijgen. Gelukkig hebben twee
Zwarte Pieten en politieagent Herman toen dief Bj 100 boven in de
molen in de handboeien kunnen
slaan en de pepernoten veilig kunnen stellen. Daarna konden alle
kinderen bij de molen hun handjes
ophouden voor iets lekkers. En
omdat drie Zwarte Pieten ook nog

het paard Americo kwijtraakten op
een uitlaatplek vlak bij Meppel had
een Piet een koets geregeld met
een zwart paard voor de rondgang
door het mooie dorp Kantens. Met
muziekvereniging Uno Animo uit
Zuidwolde begon de rondtocht door
het dorp richting dorpshuis t Schienvat. Na een koude rondtocht begon
het sinterklaasfeest echt heel goed.
Boef Bj 100 beloofde aan Sinterklaas dat hij nooit weer pepernoten
zou stelen. Daarna ging hij een
sinterklaasliedje zingen en mocht
hij uit de handboeien. Natuurlijk
heeft Sinterklaas wel een aantekening gemaakt in zijn grote boek. En
omdat dit zo goed was afgelopen,
gaf goochelaar en clown Willy
Magnetika een geweldig optreden,
waarbij verschillende kinderen op

het toneel mochten komen om te
helpen met zijn trucs. Na deze voorstelling volgde nog een prijsuitreiking en kon er gedanst worden op
sinterklaasmuziek. Eind goed, al
goed! Gelukkig is het allemaal weer
goed gekomen en kunnen alle kinderen nu hun schoen zetten en natuurlijk heel hard en zuiver zingen.
Ook voor de huizen zonder schoorsteen komt op 5 december Sinterklaas wel binnen met zijn ring en de
Zwarte Pieten met de 'Meppeler
hunnebedsteen'.
Alvast een gezellige pakjesavond
toegewenst,
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten
Alle Zwarte Pieten hadden dit jaar
een nieuw pak, mogelijk gemaakt
door CSCW/Feestcomite
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Fred Reiffers
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Naam, woonplaats en geboortejaar
Germ Martini,
Pastorieweg 10 te Kantens,
21 augustus 1949 te Eenrum
1. Wat was de gezinssamenstelling waarin u geboren bent?
Ik ben geboren in de Noordpolder te
Westernieland, ik had één jongere
broer en ik heb twee jongere zusters.
2. Wat at u als kind 't liefst?
Zelf gepelde garnalen en zeker geen
(doorgekookte) spruiten en melk
met vellen.
3. Wat deed u het liefst in de
kinder- en tienerjaren?
Op en rond het water bezig zijn, dus
ook met een tobbe in de sloot. Op
het wad zwerven en zeker bij storm
op de dijk, het strandjutten toen
geleerd.
4. Wat is/was uw grootste hobby?
Schaatsen, veel lezen en nu langeafstandwandelen. En de hobby politiek is nu serieus geworden, sinds
2014 ben ik raadslid in onze gemeente Eemsmond namens de
politieke partij GemeenteBelangen
Eemsmond.
5. Welk beroep heeft u uitgeoefend
en heeft u hiervan ooit spijt gehad?
Stuurman Grote Handelsvaart (helemaal geen spijt) en vanaf mijn
30e heb ik een aantal beroepen aan

de wal (zo noemen zeelui dit) gehad
en nu ben ik dus met groot verlof.
Geen enkele spijt gehad van alle
beroepskeuzes. Het mooiste is toch
dat je kan en mag werken voor je
geld.
6. Wat is uw grootste ergernis?
Ik erger me wel eens, maar niet zo
lang. Met de graaicultuur van onder
andere de voormalige landelijke
politici heb ik helemaal niks, zij
geven geen goed voorbeeld. Ik kan
me namelijk niet voorstellen als je
een goed betaalde baan hebt, dat je
dan ook nog veel betaalde bijbanen
hebt. Ga vrijwilligerswerk doen!
7. Wat mist u tegenwoordig het
meest uit uw jeugdjaren?
De jeugdige onbevangenheid, geen
gevaar zien en het ontdekken van
nieuwe zaken. Al vind ik dit nog
steeds boeiend, vandaar ook het
wandelen in nieuwe omgevingen.
8. Waarover maakt u zich tegenwoordig het meeste zorgen?
Dat de mensen gaan denken dat de
echte emotie en echte zorg om
elkaar ook digitaal kan. Gooi die
smartphone vaker aan de kant en
vergeet niet met elkaar te praten,
ook als het moeilijk is.
9. Wat zou u graag nog eens willen
doen?
Een bootreis door de Noorse fjorden, zowel in de winter als in de
zomer.
10. Wie schrijft er de volgende
keer met de kroontjespen?
Graag draag ik Ineke Eisinga uit
Stitswerd voor.
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Henny Baron
In of rond onze dorpen zie je regelmatig mensen lopen die hun hond
uitlaten. Zo ook Henny Baron uit Kantens. Maar er zijn twee dingen
anders: het is niet haar hond en na verloop van tijd kan het zomaar
gebeuren dat er een andere hond bij haar loopt. Bovendien is er nog iets
opmerkelijks aan deze combinatie: als je Henny en de hond op straat
tegenkomt kun je haar gerust aanspreken, maar de hond moet je
helemaal negeren. Dit laatste vraagt om uitleg: de familie Baron is
puppypleeggezin voor KNGF Geleidehonden.
Toen ik bij Henny thuis kwam voor
dit interview, maakte de hond, Ouba
is haar naam (spreek uit als oeba),
het voor mij niet gemakkelijk. Ze
kwam enthousiast op mij af en dan
moet je als dierenliefhebber de hond
negeren. Ouba is negen maanden
oud en deze kruising van oud Duitse herder en golden retriever is als
pup van zeven weken bij het gezin
Baron gekomen. Als je als pleeggezin een pup komt ophalen, is dat een
hele happening: er vindt een bijna
officiële overdracht plaats in Amstelveen. Ik vroeg mij tijdens het
gesprek af hoe Henny op het idee
kwam om puppypleeggezin te worden, want het is een vrijwillige baan
en er worden eisen aan jou als
pleeggezin gesteld.
Je moet wel een hele grote hondenliefhebber zijn en veel voor de beperkte medemens over hebben,
kortom een heel groot hart hebben.
Het stond bij Henny zo'n acht jaar
geleden nog op haar 'bucket list'.
Destijds, toen ze er net mee begon
is Henny ook al geïnterviewd, maar
ze is nu ervaringsdeskundige en
kan met trots een foto laten zien van
haar eerste hond Izaa, die al geruime tijd haar baan uitoefent als blindengeleidehond. Alle puppy's komen van speciale fokhonden van
het KNGF, die voorbestemd zijn om
geleidehond te worden. Wat voor
soort geleidehond ze worden is niet
van te voren bekend, dat blijkt tijdens hun opleiding. De meest be-

De eerste pleeghond Izaa
4

kende is de blindengeleidehond.
Verder heb je de autismegeleidehond, die kinderen helpt die een
stoornis hebben die raakt aan autisme. Een assistentiehond, die bijvoorbeeld een keukenla kan openen. Je ziet de laatste tijd ook regelmatig een reclamespotje van het
KNGF waarin het werk van een
zogenaamde buddyhond te zien is
die iemand helpt die met traumatische ervaringen kampt.
Als laatste noem ik de medische
detectiehond, die darmkanker kan
opsporen.
Het eerste levensjaar moet een
hond leren hoe hij/zij zich moet
gedragen in een gezinssituatie, en
alle gebruikelijke dingen moet leren en/of afleren, maar daarnaast
moet hij/zij gelijk leren om zich niet
te laten afleiden of verleiden, dus de
hond moet alles en iedereen negeren. Henny vertelde dat ze gerust
een koekje op de salontafel kan
laten liggen en dat Ouba er niet
aankomt.
Ze steekt veel tijd in haar 'hondenbaan'. Daarom heeft ze buitenshuis
geen baan. Ze traint Ouba elke dag
door met haar naar verschillende
situaties te gaan. Bijvoorbeeld met
het openbaar vervoer reizen, zich in
(drukke) verkeerssituaties begeven, in winkels lopen. Daarom
moeten wij als omstanders geen
aandacht aan deze speciale honden schenken want als Henny met
Ouba aan het lopen is dan is de hond
dingen aan het leren en moet ze niet
afgeleid worden, hoe verleidelijk
dat ook voor omstanders is. Als de
hond ruim een jaar oud is dan gaat
ze naar een echte hondenschool
van het KNGF in Amstelveen waar
ze opgeleid wordt tot een specifieke hulphond.
Natuurlijk krijgt Henny begeleiding
in haar opvoeding, om de zes weken treft Henny iemand van het

Henny met haar huidige pleeghond Ouba
KNGF in de stad Groningen.
Als Henny en Ouba samen lopen
dan heeft Ouba een speciaal hesje
aan zodat herkenbaar is dat ze 'een
hond met een missie' is en op dat
moment 'aan het werk' is. Ze bevindt zich altijd links van Henny en
ze loopt altijd een stap voor, want de
hond moet eerder de situatie/obstakels zien dan haar latere cliënt.
Naast elke dag trainen wordt er
natuurlijk ook dagelijks tijd vrijgemaakt om vrij te rennen en te spelen.

Impressie van doppen en deksels
Om deze honden op te kunnen leiden en te verzorgen, kost veel geld.
Dat geld krijgen ze niet van de
overheid, maar onder andere van
particulieren op diverse manieren.
Om een paar dingen te noemen: je
kunt een pup adopteren of het KNGF
opnemen in je testament zodat (een
deel) van je nalatenschap naar het
KNGF gaat.
Er is ook een opmerkelijke manier
om het KNGF aan geld te helpen. Dit
is door middel van het sparen van
plastic doppen en deksels. Deze
doppen en deksels moeten helemaal van plastic zijn en eventuele
toegevoegde materialen zoals karton of aluminium, moeten verwijderd worden. Natuurlijk moeten ze

schoon en droog zijn. Deze doppen
kunnen bij Henny, die aan de Pastorieweg 38 in Kantens woont, ingeleverd worden. Zij zal ze dan
weer inleveren bij een officieel
verzamelpunt. U kunt ook zelf de
vele doppen die u hebt gespaard
naar het dichtstbijzijnde verzamelpunt brengen. Door een mailtje te
sturen naar Tilweg@hetnet.nl komt
u in contact met het verzamelpunt.
Acht miljoen dopjes en deksels zijn
goed voor de basisopleiding van
één hond. Dit houdt in dat alle voer,
medische zorg van de hond, begeleiding vanuit het KNGF, hiervan
betaald kunnen worden.
Nu vraagt u zich wellicht af welke
doppen geschikt zijn. Zo zijn de
doppen van sap- en zuivelpakken
geschikt. Ook doppen van wasmiddelen, slagroomspuitbussen
en zelfs doppen van deodorant kunnen zo naar Henny. Deksels van
bijvoorbeeld chocopasta zijn vaak
voorzien van een kartonnen of aluminium laagje die je er zo vanaf
kunt halen. Als je die er afhaalt
kunnen er ook heel veel deksels
ingeleverd worden. Leuke bijkomstigheid is dat je hiermee het milieu
spaart want al dit plastic wordt
hergebruikt in de vorm van pallets.
Hierdoor zijn minder houten pallets
nodig en dat scheelt weer bomen.
Last but not least: het scheelt (een
beetje) ruimte in je afvalbak. Want
per 1 januari 2016 wordt de grijze
container één keer per veertien
dagen geleegd.
Zwanny Hofman

Tutorlezen op obs Klinkenborg
Omdat goed kunnen lezen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen
en ze hier de rest van hun leven veel baat bij hebben, willen we er hier
op school veel aandacht aan besteden. We hebben sinds een half jaar een
prachtige schoolbibliotheek, waar kinderen met plezier gebruik van
maken. Ook vinden we het belangrijk dat we samen één school zijn en
dat jong en oud samenwerken, samen spelen en samen leren. Daarom
zijn we sinds vorig schooljaar begonnen met tutorlezen. Een tutor
begeleidt een (meestal) jonger kind tijdens het lezen. Dit kan door samen
een prentenboek te lezen, door samen woordrijtjes te oefenen, door
samen een leesles te maken. Alle kinderen zitten in twee- of drietallen
door de hele school en zijn allemaal bezig met lezen. Hieronder ziet u een
paar plaatjes.

Nieuws van Jeugdtoneelgroep Advendo
Elke woensdagavond zijn de 16 spelers van de jeugdtoneelgroep van
Advendo met veel enthousiasme bezig met toneel in dorpshuis t
Schienvat. De jongste groep (12+) begint om 19.00 uur met enkele
toneelspelletjes en gaat daarna aan de slag met de voorbereidingen van
hun eigen toneelstuk: teksten leren, typetje uitwerken en op het podium
repeteren.
De 15+ groep start om 20.45 uur en
is druk bezig met het maken van
hun eigen stuk. Het eerste deel van
hun komische reis is klaar en dat
wordt met veel lol gerepeteerd. Het
vervolg moeten de spelers nog
verder uitwerken.
Het enthousiasme en het plezier
zijn groot onder de jeugdspelers
van Advendo. Helaas lukt het de
jeugd niet om eind november al een
voorstelling te verzorgen. We hebben dan ook moeten besluiten om
de eerder aangekondigde voorstelling van de jeugdtoneelgroep op 28
november uit te stellen naar maart

2016. Zo hebben de jongeren wat
meer tijd om zich goed voor te
bereiden op hun eerste toneelvoorstelling.
Op zaterdagavond 19 maart en zondagmiddag 20 maart zal de jeugdtoneelgroep zich voor het eerst presenteren aan u. Schrijft u deze data
alvast in uw agenda?
Nadere informatie over deze jeugdtoneelvoorstelling volgt op een later
tijdstip in t Lougnijs en op onze site
www.advendokantens.nl
Toneelvereniging Advendo
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Nieuws van de IJsvereniging Kantens
Afgelopen zaterdag, 7 november, was de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze ijsvereniging. De opkomst was goed te noemen. Er werd
verslag gedaan van de zaken waar wij ons als bestuur in het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden. Dat is meer dan alleen water op de ijsbaan
pompen, het ijs goed schaatsbaar maken en te houden. Natuurlijk is dat onze hoogste prioriteit.
Helaas hebben we de afgelopen
paar jaar geen ijs gehad, maar dat
betekent niet dat wij als vereniging
geen kosten maken. Onze vaste lasten zoals baanhuur, KNSB lidmaatschap enz. gaan gewoon door. Binnenkort wordt of misschien bent u al
bezocht voor de jaarlijkse contributie. Wij hopen dat de afwezigheid
van ijs u niet laat besluiten om het
lidmaatschap van onze vereniging
op te zeggen. Want zeg nou zelf: wat
is een vereniging zonder leden? Wel
hebben wij als bestuur geconstateerd, dat er in de statuten uit 1981
een aantal zaken staat dat niet meer
past bij het heden. Wij gaan deze
zaken onder de loep nemen, maar
daarover wordt u in het voorjaar
nader geïnformeerd.
We hebben ons wel met andere
zaken bezig gehouden zoals het onderhoud van het terrein en als verkeersregelaar opgetreden bij diverse dorpsevenementen.
Ook op het financiële vlak is onze
vereniging gezond te noemen. Dit
komt mede doordat een aantal bestuursleden het verzamelen van oud
ijzer tot een sport verheven heeft.
Dus mocht u nog oud ijzer hebben
liggen dan kunt u contact opnemen

met Bert Bultena, Jacob Wever of
Herman Wassink (wij halen alle oud
ijzer bij u op m.u.v. koelkasten, diepvriezers en beeldschermen).
Het geld dat we hier mee verdienen
hebben we ook wel nodig, omdat de
baanveger van onze vereniging op

zijn laatste benen loopt. Onderdelen
zijn niet meer te krijgen en dus wordt
er voorzichtig gekeken naar een
nieuw exemplaar.
Als laatste willen wij alle leden van
harte uitnodigen om met ons mee te
gaan naar Kardinge om daar lekker
Sander Bultena

Jubileum IJsvereniging Kantens
Op 6 november jl. bestond IJsvereniging Kantens 140 jaar! Een bijzonder
lange tijd voor een bijzondere mooie en gezonde vereniging. Om dit te
vieren, nodigen wij alle leden uit om met ons te gaan schaatsen op de
schaatsbaan van Kardinge op zaterdag 2 januari 2016. We kunnen daar
terecht van 16.00 tot 18.00 uur.
U kunt zich opgeven door te mailen naar:
secretaris.ijsverenigingkantens@gmail.com.
We hebben hierbij ook chauffeurs mét auto nodig.
Dit kunt u ook aangeven in de mail!
Iedereen is welkom!
Bestuur van de ijsbaanvereniging Kantens

te gaan schaatsen. Dit is op zaterdag
2 januari. Lees meer hierover op
deze pagina.
Bestuur van de ijsbaanvereniging
Kantens

Van marineduiker naar
ambulancechauffeur
Toen ik in 2003 klaar was op het Noorderpoort met de opleiding Vrede
en Veiligheid, heb ik gesolliciteerd bij de Koninklijke Marine en een paar
weken later stond ik al binnen de poorten van de marine in mijn nieuwe
uniform. Ruim twaalf jaar later stond ik in mijn spijkerbroek weer buiten
de poorten van de kazerne. In die twaalf jaar heb ik van alles mogen doen
en heb ik veel van de wereld gezien.
Van die twaalf jaar heb ik er acht
gewerkt als marineduiker en heb
ik het altijd naar mijn zin gehad.
Duiken op oude bommen en mijnen en onderhoudswerk onder
schepen viel allemaal binnen mijn
werkzaamheden. De laatste functie die ik heb gehad bij de marine
was duikinstructeur op de Defensie duikschool.
Toch is het niet ideaal om als
Groninger in Den Helder te werken, een hoop woon-/werkverkeer
en heel erg veel van huis. Ik hield
al een tijdje mijn oren open voor
een andere baan hier in de omgeving. Zeker nadat op 1e kerstdag
vorig jaar onze zoon Coen werd
geboren wilde ik heel graag een
andere baan. Een baan als ambulancechauffeur trok mij al langere
tijd erg aan vanwege de manier
waarop je andere mensen kunt
helpen. Ik had al eens eerder gesolliciteerd op deze functie, maar
toen zonder resultaat. Nu toch maar
weer opnieuw geprobeerd en met
succes. Na meerdere sollicitatiestappen te hebben ondergaan, waaronder een gesprek, rijtest, psychologische en medische keuring
ben ik aangenomen bij Ambulancezorg Groningen. Met het hoofdkantoor aan de Kastanjelaan in
Groningen verzorgen zij de ambulancezorg in de hele provincie.
Met meerdere ambulanceposten
verspreid door de provincie garanderen zij een ambulance ter
plaatse binnen 15 minuten als het
om een spoedrit gaat. Wat wettelijk staat vastgesteld.
Mijn taak als chauffeur houdt meer
in dan alleen het rijden van de auto.
Samen met een ambulance verpleegkundige rijd je de ritten. Als
chauffeur assisteer je de verpleegkundige bij het medisch handelen.
Zo maak je bijvoorbeeld een infuuszak klaar voor gebruik, maak
je medicijnen gereed om toe te
dienen, sluit je een patiënt aan op

de monitor voor het maken van
een hartfilmpje of start je bijvoorbeeld een reanimatie. Ik zou zo
nog even door kunnen gaan met
voorbeelden op te noemen wat
betreft het medisch assisteren.
Als chauffeur onderhoud je ook het
contact met de meldkamer, die de
regie heeft over alle auto's. Je
zorgt er tevens voor dat technische mankementen aan de auto
vroegtijdig worden gesignaleerd
en gemeld. Ook houd je de auto
schoon en zorg je er voor dat de
gebruikte materialen worden aangevuld. Dit alles wordt je geleerd
tijdens de opleiding tot ambulancechauffeur, die wordt gegeven in
Harderwijk. Hier ga ik een aantal
malen per maand heen om theoretische lessen en praktische lessen te volgen. Ook zijn er rijdagen
waarin je rijvaardigheid wordt
geleerd en getoetst.
Wat mij tot nu toe is opgevallen bij
dit werk is dat het heel dankbaar
werk is, je bent (bijna) overal welkom en je helpt mensen op voor
hun vervelende momenten. Wat
ook erg opvalt, is dat andere weggebruikers niet goed weten wat ze
moeten doen wanneer er een ambulance met zwaailampen en sirene aan komt. Veel mensen
schrikken en dat kan soms leiden
tot lastige en gevaarlijke situaties.
Het beste is om gewoon door te
rijden en eventueel daar waar het
kan ruimte te maken voor de ambulance om te passeren. Het plotseling stoppen of langzaam rijden
leidt vaak tot oponthoud en frustraties. In een file wijk je zoveel
mogelijk uit naar de buitenkant
zodat de ambulance tussen de
auto's door zijn weg kan vervolgen.
Het duurt nog even voordat ik zelfstandig op de ambulance mag rijden, tot die tijd rij ik mee met een
ervaren ambulancechauffeur die

mij begeleidt tijdens mijn studieperiode. Eind januari heb ik een
assessment waarmee ik na positief resultaat zelfstandig mag gaan
rijden. Als alles goed gaat ben ik
begin mei helemaal klaar met de
opleiding.
Laurens Groeneweg,
Kantens

Een tijdje geleden werd ik door Anje v.d. Hoek benaderd met de vraag of
ik wel een verhaal wilde vertellen voor t Lougnijs in de rubriek 'uitgevlogen'. Dat wil ik graag doen, want ik bewaar mooie herinneringen aan mijn
jeugd in Kantens.
Mijn naam is Afie Nicolay-Mulder.
Ik vind het wel eens jammer dat ik
er ooit voor heb gekozen om de
naam van mijn man te gaan dragen,
want we waren thuis met drie meiden Mulder, de naam Mulder werd
daarmee niet doorgegeven aan een
volgende generatie.
Ik heb in Kantens gewoond van
1960 tot 1980 aan de Pastorieweg
nr. 11 (de fam. Mars woont er nu).
Een huis dat door mijn opa, die
timmerman was, is gebouwd. Een
huis met een grote tuin, want oorspronkelijk lag het in de bedoeling
om tussen de nummers 9 en 11 nóg
een huis te bouwen, maar dat is er
nooit gekomen. Daarom was er
een grote groentetuin en veel vrijheid en speelruimte rondom het
huis.
In mijn kindertijd bezocht ik de
Christelijk Lagere School in Kantens. De foto is van 1968 en links
vooraan zit ik, óók wat moeilijk
tegen de zon in te kijken….
Om 12.00 uur werd de torenklok
met de hand geluid. Soms mochten
er twee kinderen mee in de klokkentoren om aan het touw te trekken, zodat de klokken aangaven dat
het tijd was om (warm) te eten. De
meester op de foto is meester
Spoelder en mijn grote voorbeeld,
want ten tijde dat de foto is
genomen wist ik al, dat ik later
ook in het onderwijs wilde
werken. Een groot trauma
schiet me nog te binnen: de
tandartsbus, die op het terrein stond van de openbare school. Wat een drama's speelden zich af
in die bus…. Zo
moest een klasgenoot vreselijk huilen
en dat was dan ook

de reden dat hij (ik zal maar geen
naam noemen) géén tandenborstel
kreeg
(hoe
pedagogisch…misschien dat daar
al wel de drang lag om het later
anders aan te pakken…).
Verder herinner ik me vooral, dat
het een tijd was van veel buiten
spelen, in de speeltuin en op straat.
Het was mijn moeders droom, dat
ik een fantastisch organiste zou
worden en daarom ging ik drie
jaren naar orgel les bij Eelke Linstra, ook aan de Pastorieweg. Het
lag niet aan Eelke, maar het traporgeltje was niet echt mijn favoriete
hobby. Ik leerde er wel de beginselen van de muziek en het notenschrift en daar ben ik nog altijd
dankbaar voor. En als er niemand
was om mee te spelen, dan zocht ik
mijn toevlucht in de boeken. In de
boekenwinkel van Stavinga in Middelstum was een ruim assortiment
aan jeugdboeken. Mijn zwemlessen heb ik gehad in het bad van
Middelstum en na zwemles even
kijken/kopen bij Stavinga.
Na de lagere school ging ik naar de
havo 'Wessel Gansfort College' in
Groningen. Mijn vriendenkring
bouwde ik
daarna op in

Groningen. Wel bleef ik actief in het
jeugd- en jongerenwerk van de
kerken. Zo heb ik jarenlang de zondagsschool gedaan in het gebouw
'Salem'. In 1980 was ik klaar met
mijn opleiding aan de pa 'De Nijenborgh' in Groningen en kreeg ik
mijn eerste baan in Uithuizen. De
volgende banen in Uithuizermeeden (lagere school en de huishoudschool) en de laatste 15 jaren werk
ik in Winsum, aan de Groene School.
Ik geef daar lessen wiskunde en
help leerlingen bij het zoeken naar
een geschikt stageadres. Ik moet
elk jaar weer even kijken of er ook
leerlingen uit Kantens bij zijn, even
kijken waar ze wonen en of ik ze
ken.
In 1983 overleed mijn moeder en in
1999 mijn vader. Wekelijks bezocht ik mijn vader, toen hij nog aan
de Pastorieweg woonde. t Lougnijs
las ik ook altijd bij pap, het blad
bestaat dus al een hele tijd!
Tijdens mijn studie heb ik mijn
partner Piet Geert leren kennen. We
hebben beiden in Uithuizen gewerkt
en zijn daar altijd blijven wonen,
hoewel we qua werk niet meer

gebonden zijn aan deze plaats.
Samen kregen we twee kinderen:
Stephan en Jolien, die ook al weer
zijn uitgevlogen. We wonen op een
unieke plek: aan de rand van Uithuizen kijk ik over de velden heen naar
de toren van Kantens. En als ik de
toren zie, dan denk ik: daar bij de
toren, op de begraafplaats liggen
mijn ouders en grootouders en vele
bekenden. Een paar keer per jaar
kom ik even kijken op deze bijzondere plek. Mijn jeugd in Kantens
heeft mij gevormd tot wie ik ben
geworden. Daar ben ik nog altijd
dankbaar voor. Ik ben dus niet ver
uitgevlogen. Het Groningerland vind
ik werkelijk prachtig. We maken
graag fietstochten door onze prachtige provincie.
Een hartelijke groet vanuit Uithuizen aan alle inwoners van Kantens
en omgeving!
Afie Nicolay-Mulder

Een schoolfoto van het schooljaar 1968-1969. Het betreft de combinatieklassen 1, 2 en 3 (zou nu groep 3, 4 en 5 zijn) onder leiding van meester
Spoelder.Bovenste rij van links naar rechts: Dineke van der Ploeg, Theo Zuur, Alie Miske, Anje Wiertsema, Grada Bakker, Klazientje Kamphuis,
Menna Miske, Harry Bultena, Tineke Medema. Onderste rij van links naar rechts: Afie Mulder, Meindert Zuur, Klaas-David Dob, Henk Kremer?,
Jan-Willem Werkman, Andries Poppema, Cor Kremer, Dirk Wiersma en Gaaye Medema.
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De kop is er af! In de Statenvergadering van woensdag 4 november
jl. heb ik mijn maidenspeech gehouden. Een definitie van een maidenspeech is: een eerste toespraak
van een Statenlid in een Statenvergadering noemt men de maidenspeech. De maidenspeech is de
eerste gelegenheid voor een nieuw
lid om zich aan de medeleden te
presenteren. Het nieuwe lid kan als
het ware een 'visitekaartje' afgeven. Het kan dan ook een spannende gebeurtenis zijn. Het is gebruikelijk dat je tijdens de maidenspeech niet door andere leden
wordt geïnterrumpeerd. In de commissievergaderingen die aan een
Statenvergadering vooraf gaan, had
ik vanaf mijn zitplaats al wel eens
vragen gesteld. Maar nu mocht ik
voor het eerst achter het spreekgestoelte staan om het woord te voeren.
De Statenvergadering begon om
half 10 en er waren zes agendapunten om te bespreken. Pas om 16 uur
kwam eindelijk mijn agendapunt
aan de beurt. Tja, in de politiek moet
je wel geduld hebben! In een maidenspeech kun je niet alleen je
zegje doen over het agendapunt,
maar mag je ook andere zaken aan

de orde stellen die jij belangrijk
vindt. Het is mijn ideaal om samenbindend werkzaam te zijn. Daarom
stelde ik het thema Verbinding in
mijn bijdrage aan de orde. Want wat
bindt ons samen? De Provinciale
Staten met 43 leden, man en vrouw,
oud en jong, 11 partijen. Zoveel
verschillende mensen met eigen
gaven en mogelijkheden, zoveel
fracties, allemaal met een verschillende politieke achtergrond, wat
een veelzijdigheid en veelkleurigheid. Werkt onze inzet voor de politiek verbindend? Vanwege de
verschillen in ideologie en belangen zou dat tegenstellingen kunnen
veroorzaken. Wat we gemeenschappelijk hebben is in ieder geval onze taak: we zijn volksvertegenwoordigers. Van ons wordt verwacht dat we de belangen van de
Groningers behartigen vanuit onze
provinciale verantwoordelijkheid.
Ik denk dat we die taak het beste
kunnen uitvoeren als we uitgaan
van de onderlinge verbinding! Want
met samen ergens voor gaan, bereik je het meest. Daarom gaf ik de
wijsheid van een Latijnse spreuk
door; Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur (Eenheid maakt macht, tweedracht breekt kracht).
Tenslotte sprak ik de wens uit om
te zoeken naar overeenkomsten en
naar de verbinding in idealen die
we allemaal hebben!
Hilma Oudman
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Adventsviering bij kaarslicht
te Stitswerd
Al meer dan 15 jaar achtereen wordt er in de 12e eeuwse kerk van
Stitswerd een adventsviering bij kaarslicht gehouden. Dit jaar is dat op
zondag 20 december, aanvang 19.00 uur. Leden van de plaatselijke
commissie van de SOGK hebben de viering voorbereid. Voorganger is ds.
Doekle de Boer uit Leeuwarden en er is bijzondere medewerking van het
Vocaal Ensemble Het Hoogeland o.l.v. Mirna Westra. Rudi Diekstra
bespeelt het kerkharmonium uit 1928. De kerk is met veel dennengroen
en hulsttakken versierd en kaarsen zorgen voor een sfeervol geheel.
Parkeren kan weer zoals altijd bij boerderij Wibbens (komend vanuit
Kantens-Onderdendam) of bij boerderij Oudman (komend vanuit RottumKnolweg). Komt u op tijd want ieder jaar is het kerkje vol.
____________________________________________________________

Levende kerststal in Kantens
Op zaterdagmiddag 19 december van 15.30 - 19.30 uur organiseert de
Culturele Commissie van Kantens op het plein voor dorpshuis t Schienvat
een levende kerststal. Jozef, Maria en het kindje zullen omringd zijn door
schapen, koeien, kip en haan. Rondom deze levende kerststal mag
iedereen een kraampje opstellen, waar van alles verkocht mag worden.
Bijvoorbeeld eten en drinken (glühwein, kerststol) of kerstversiering en
kaarten of andere spullen zoals kleding en accessoires. Wij zouden het
leuk vinden, als er zo veel mogelijk mensen komen om te kijken, maar
ook om een kraampje te bemensen. Als u een kraampje wilt bemensen,
wilt u dat dan aan Marten Miske opgeven?
Zijn adres en telefoonnummer; Langestraat 13, 9995PD Kantens,
0595 552137 of 06 38430867, m.miske@hetnet.nl
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Kerstconcert in
Antoniuskerk
De Orgelcommissie van de Antoniuskerk heeft voor zaterdag 19 december een kerstconcert voorbereid. Het Groninger Studentenkoor o.l.v.
Mirna Westra zal daaraan meewerken met kerstmuziek uit verschillende
landen. De organist Vincent Hensen, organist van de Nicolaïkerk te
Appingedam en dirigent van het Nicolaï Ensemble te Haren zal het orgel
bespelen door enkele orgelwerken voor de kersttijd te spelen. Het publiek
wordt af en toe uitgenodigd om enkele kerstliederen mee te zingen, met
het koor en het orgel. De entree bedraagt  8,00, als aandeel in de kosten
en na afloop schenkt de commissie glühwein in het koor van de kerk. De
aanvang is 20.00 uur en het concert duurt ruim een uur.
Namens de Orgelcommissie,
Albertje Welfing, Cato ten Hallers, Jan Willem van Willigen,
Martin Sprenger en Peter Jan Krijgsheld

Kerstconcert
Op zondagmiddag 20 december geeft Christelijk Vrouwenkoor Pro
Musica uit Leens traditiegetrouw een kerstconcert, deze keer met
medewerking van Vocaal Ensemble Het Hoogeland uit Kantens. Samen
hebben zij een prachtig programma voor u samengesteld!

Kerstballen en kaarten actie
Zoals jullie al hebben kunnen lezen in t Lougnijs van oktober, mogen
wij dit jaar de kerstactie organiseren. In de week van 7 december
komen wij langs de deuren met de verkoop van kerstballen en kaarten. Als je een kerstbal van ons koopt, kun je hier een (kerst)wens
aan maken/op schrijven. Tijdens de kerstmarkt op 19 december
mag je de kerstbal met wens in de grote kerstboom van Kantens
hangen.

In de sfeervolle Petruskerk in
Leens zullen beide koren een mooie
selectie kerstliederen uit verschillende landen ten gehore brengen.
Ook zal pianiste Liesbeth Wildeveld een instrumentaal intermezzo verzorgen. Pro Musica staat
onder de bezielende leiding van
dirigent John Schreurs en Vocaal
Ensemble Het Hoogeland wordt
enthousiast geleid door dirigente
Mirna Westra.
Het concert begint om 16.00 uur, in
de Petruskerk, Zr. Westerhofstraat

in Leens. Kaarten zijn zowel in de
voorverkoop als bij aanvang van
het concert te verkrijgen. In de
voorverkoop kost een toegangskaart  7,00.
De voorverkoop start op 7 december, bij Bakkerij Peters in Leens,
op Oosterweg 7 te Kantens en via
de website van beide koren:
www.promusicaleens.nl en
vocaalensemblehethoogeland.nl
Een toegangskaart aan de deur
van de kerk op 20 december kost
 8,50.

Mocht je niet thuis zijn als wij aan de deur komen, we zullen ook nog
met de kerstkaarten en -ballen op de kerstmarkt in t Schienvat staan.
Wij hopen op een geslaagde en gezellige actie!
Met vriendelijke groet,
Stichting Project Oekraïne
Ineke Boxma - Veldman
Secretaris Stichting Project Oekraïne
Postadres: Oosterweg 7 te Kantens - projectoekraine@live.nl
KvK: 52514706 - Rek. nr. NL56 RABO 0121 4779 67
www.projectoekraine.nl
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Veiligheid voorop en inwoners centraal

Werken aan een aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen
Veiligheid voorop. Versterk kwetsbare woningen en gebouwen vanuit
de kern van het aardbevingsgebied
waar de risico's het grootst zijn.
Verbeteren van de schadeafhandeling en maatregelen die gebouweigenaren helpen (zoals een arbiter
bij geschillen over schade en een
steunpunt voor bewoners). En samen met inwoners van het gebied
aan de slag om hun huis, straat,
buurt, wijk en dorp veilig en beter te
maken. Deze elementen staan centraal in het concept meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en
kansrijk Groningen' dat vandaag
werd gepresenteerd door Nationaal
Coördinator Groningen (NCG) Hans
Alders. In 2016 worden 1.650 corporatiewoningen versterkt en wordt
in samenspraak met inwoners en
gemeenten in 2016 gestart met het
voorbereiden van versterken van
woningen in Loppersum, 't Zandt,
ten Post, Overschild en Appingedam. Later dat jaar volgen Middelstum, Stedum, Uithuizen of Uithuizermeeden, Ten Boer en (een
deel van) Slochteren.
In het concept programma staat de
aanpak van het bouwkundig en preventief versterken van woningen,
monumenten en andere gebouwen
(zoals scholen en zorggebouwen).
In combinatie daarmee wordt ingezet op het duurzamer maken van
woningen, het verbeteren van de
leefbaarheid en versterken van de
regionale economie in het aardbevingsgebied.
Nationaal Coördinator Hans Alders:
'De gevolgen van de aardbevingen
door gaswinning hebben grote impact op het persoonlijk leven van
veel Groningers. Inwoners voelen
zich onveilig in hun eigen huis, hun
thuis. We staan voor een grootscheepse opgave waarbij de veiligheid van inwoners voorop staat. We
beginnen met versterken van woningen en gebouwen in de gebieden
waar de risico's het grootst zijn. Dat
doen we samen met inwoners en
gemeenten.'
NUCHTERE AANPAK
De NCG kiest er in zijn concept
programma voor om te starten met
het aanpakken van de woningen die
op basis van de huidige inzichten de
grootste risico's lopen. De afgelopen jaren is vaak gebleken dat er
nog veel informatie ontbreekt om
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goed te kunnen vaststellen hoeveel
woningen moeten worden versterkt
en welke effecten aardbevingen
hebben op de woningen. Als er meer
onderzoeken zijn gedaan wordt die
informatie gebruikt om de aanpak te
verbeteren. Een nuchtere aanpak,
waar we leren van de ervaringen.
We gaan met ambitie in het gebied
verder aan de slag. Op basis van
gesprekken met de bewoners wordt
bepaald welke woningen in het uitvoeringsprogramma komen. We zijn
dan ook bescheiden en nuchter over
de aantallen woningen. De eigenaar/bewoner staat centraal en niet
een getal.
GEBIEDSGERICHT EN SAMEN
MET DE INWONERS
Een woning of gebouw wordt niet
eerder versterkt dan als daarover
met de eigenaar overeenstemming
bestaat. De bewoners worden nauw
betrokken bij de voorbereiding en
uitvoering van het versterken van
woningen. Dat is maatwerk. Dat
gebeurt onder andere door samen
met de gemeente één op één 'aan de
keukentafel' in gesprek te gaan met
de bewoners. Via een gebiedsgerichte aanpak. Dat betekent dat bij
de versterkingsoperatie niet alleen
naar individuele woningen wordt
gekeken, maar ook naar de woonomgeving: de straat, de wijk en het
dorp. Door daarbij vol in te zetten op
het energiezuiniger maken van gebouwen moet er een plus ontstaan
voor de inwoners. Ook wordt rekening gehouden met toekomstige
ontwikkelingen in bijvoorbeeld de
zorg, het onderwijs en trends zoals
afname van het aantal inwoners.
VERBETEREN VAN DE
SCHADEAFHANDELING
De NCG gaat de schadeafwikkeling
verbeteren. Vanaf 1 januari 2016
wordt in de afhandeling onderscheid
gemaakt tussen 'reguliere' en 'complexe' schademeldingen. Behandeling van complexe schade (als er
ook andere schade is dan door aardbevingen is ontstaan of er bijvoorbeeld sociale of financiële problemen zijn) gaat per 1 januari 2016
over van NAM naar de NCG. De NCG
zal in die situatie een 'casemanager'
aanstellen, die de opdracht krijgt om
met alle betrokkenen te zoeken naar
een oplossing en te komen met een
bemiddelingsvoorstel. NAM rondt
wel alle complexe schadegevallen
van voor 1 januari 2016 af.

GESCHILLENREGELING:
ONAFHANKELIJK ARBITER
Er komt een laagdrempelige en voor
de schademelder kosteloze geschillenregeling. Dit betekent dat een
eigenaar (nadat de schademelding
is beoordeeld door een eerste expert
en er een contraexpertise is uitgevoerd) een onafhankelijk arbiter
('scheidsrechter') kan inroepen om
een uitspraak te doen als hij niet
tevreden is over het aanbod van
CVW. De arbiter komt dan als een
'rijdende rechter' langs bij de schademelder en doet uitspraak. Deze is
bindend voor de NAM en voorkomt
dat er schademeldingen zijn die niet
worden afgehandeld. De bewoner
houdt altijd het recht om de gang
naar de rechter te maken.
STEUNPUNT BURGERS
Met de maatschappelijke organisaties (Groninger Gasberaad en Groninger Bodem Beweging) wordt
gewerkt aan de totstandkoming van
een steunpunt voor bewoners. Dat
steunpunt is onafhankelijk en wordt
beheerd door maatschappelijke organisaties. Burgers kunnen er terecht voor bijvoorbeeld informatie
of ondersteuning bij het invullen van
formulieren en het schrijven van
een brief naar het CVW. De afhandeling van schademeldingen blijft via
het CVW lopen.

INFRASTRUCTUUR,
MONUMENTEN EN INDUSTRIE
Het gaat niet alleen om de effecten
van de bevingen op huizen en openbare gebouwen, maar ook om infrastructuur, industriële installaties en
monumenten. Hier is in het programma speciale aandacht voor,
met respect voor de cultuurhistorische waarde van het gebied. Het
gebied telt 1.253 monumenten. Daarvoor is maatwerk vereist. Daarnaast
zal spoedig duidelijk moeten worden welke panden naast de officiële
monumenten beeldbepalend zijn
voor het gebied. De NCG vraagt de
gemeenten aan te geven wat zij
willen aanwijzen als beschermd
stads- en dorpsgezicht. Voor deze
beeldbepalende panden komt extra
aandacht.
VERVOLG
Het conceptprogramma wordt in de
maand november besproken met
de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep. Na 25 november stelt
de NCG het plan vast. Het programma wordt in december ter vaststelling aangeboden aan de colleges
van B&W van de twaalf betrokken
gemeenten, het college van GS van
de provincie Groningen en de Ministerraad. Via de coördinerend minister van Economische Zaken wordt
de besluitvorming met de NAM afgerond.

Een Handleiding ter Voorkoming van Psychische Schade door de NAM.
Lees goed en volg de stappen voor een gezonde mentale gesteldheid.
1. Mocht de aarde onder uw voeten bewegen,
beschouw uw vrienden dan als een zegen.
2. Hebt u weer nieuwe scheuren in de muur,
strekt u de benen dan bij het vuur.
3. Mocht de aarde weer eens zoemen,
kijk dan naar de wonderbaarlijke bloemen.
4. Als u het allemaal te ver vindt gaan,
klaag dan vooral de NAM aan.
5. Mocht u het allemaal even niet meer weten,
dan is het belangrijk extra lekker te eten.
6. Verkeert u in een staat zoals Bang,
gelukkig duurt het meestal niet zo lang.
7. Mocht uw huis het begeven,
dan zijn daar strenge wetten voor geschreven.
8. Ziet u het allemaal niet meer zitten,
schaam u niet om op de bank te pitten.
9. En ligt uw huis in puin,
maak dan een wandeling in de tuin.
10. Staat alles op ontploffen,
draag dan Spaanse sloffen.
11. Hiermee is bijna alles wel gezegd.
hopelijk wordt het allemaal niet zo slecht!
Hartelijke groet van Sint Nicolaas

De winnaars met taart

Sterrenspeurtocht
Vrijdag 23 september waren er enkele tientallen sterrenspeurders naar
het Jeugdhonk gekomen om aan de speurtocht deel te nemen die
wederom door het CSCW georganiseerd was. Net als andere jaren lagen
er weer enkele prijzen op de beste speurders te wachten.
Helaas waren door de bewolking
geen natuurlijke sterren aan de
hemel te zien en dat was erg jammer, want Marco Silvani was uitgenodigd, met een echte telescoop,
om naar de sterren te kunnen kijken. Daarop heeft Marco de telescoop maar naar binnen gebracht
om het één en ander over sterren en
de telescoop te kunnen vertellen.
Marten Miske had voor de nodige
'gemaakte' sterren gezorgd en ze

langs de route 'opgeprikt'. Er waren
onderweg weer de nodige vragen
en natuurlijk instinkers. Gelukkig
stond er, bij terugkomst in het Jeugdhonk, voor iedere deelnemer een
kom snert (met roggebrood en
spek) of pannenkoeken te wachten. Er waren drie prijzen te verdelen en aan de foto's is te zien wie wat
gewonnen heeft.
Zwanny Hofman

UIT JE BOL
EEN MAND VOL
Nu te koop bij Stichting Project Oekraïne:
Een origineel cadeau! Een mand vol met bloembollen.
De manden zijn uit Roemenië meegenomen, gemaakt
door Romafamilies die zo de hele winter een inkomen
hebben gehad.
Bloeiperiode:
Afmeting mand:
De mand bevat:
soorten bollen:
Prijs:
Hergebruik:

Vanaf maart
Diameter 40 cm hoogte 30 cm
Bollen mix met 5 verschillende
crocus, hyacinth, tulp, scilla en narcis.
 17,95
De wilgen bollenmand is geschikt
voor hergebruik.

Gebruiksaanwijzing: Mand na aankoop in een koude vorstvrije
ruimte zetten. Grond vochtig houden.
Als de eerste bollen uitkomen
kan de mand naar buiten.
Bestellen kan via:
projectoekraine@live.nl
of door onderstaand strookje in te leveren
bij één van de projectleden.
________________________________________________________________

De tweede prijs was een zak snoep.

Derde prijs waren droge worsten.

Naam:

____________________________________

Adres:

____________________________________

Telefoonnummer: ____________________________________
Hoeveel manden: ____________________________________
Wanneer leveren: __-___- 20___ (kan tot feb. zolang er voorraad is)
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Jopke Nainhoes
Heur ik van verrens wat gerommel
zai ik hier en doar n bliksemschicht
draai ik allinneg knop mor over
en luuster noar Joaps weerbericht.
Dij gaait ook veul op zien gevuil òf
hai woont ja zulf ook stoef aan diek
zien weerbericht doar is niks mis mit
want mainstied krigt ons Joap geliek!
Jantje Frik
Oet: Toal en Taiken

Fred Reiffers

Jopke 80
Deensdag 20 oktober was t Jopke Nainhoesdag. Hai wer 80 joar.
n Doezendpoot nam òfschaaid van RTVNoord.
Marcel Nieuwenhuis nuimde t alpmoal eefkes op, dou e soavends t Nijs
oet Jopkes hoes presenteerde.
Boer, bedriefslaaider bie waarktugenverainen t Noorden, brandweercommandant, gemainteroadslid, tenailspeuler, veurzitter VVV, lid van
Shantykoor de Zielrietzangers, Omrouper bie t peerdespul op 28 augustus
op Ossemaart, Elfstedentochtrieder, weerman.
Vatteg joar was e veur Noord op pad. Voak op klompen, n poar steekwoorden op achterkaant van t segoaredeuske, aaltied blied, nooit toesterg en
aaltied ien t Grunnings.
As n aander zok smörns nog ais weer omdraaide ien bèr, zat Nainhoes
sums aal ien de Veenkolonies of aargenswoar aans.
Wel 1800 moal was e der veur aal zien putjes op oet west, ook bie oavend.
Veur n kaan draank of n kistje segoaren was der veul meugelk.
Dattien joar was e soamen mit Derk Bosscher weerman. Zien vraauw
Netteke vertelde dat zai zien klaaier kloar legde, aans werd t niks. Gain
zee ging hom te hoog. Stevels aan, over sloten springen, veur zeehond
of kerstman speulen. Harma en Derk haren
hom even bie bain. Harma kwam mit snor en
Derk as Elfstedentochtrieder bie t weerbericht.
As leste mocht snorreman zulf nog n
woord zeggen: 'Kloar' zee e en dat was t.
Mor doar docht t VVV-bestuur aans
over. Zai ontvoerden hom soavends
noar n boerenschuur van Erik Hoekzemoa bie Pollerziel, woar Wia Buze,
Alje van Bolhuis en Siemen Pommel
hom op n 'surpriseparty' touzongen.
Börgmeester Marijke van Beek
mouk hom doar erebörger van
Gemainte Eemsmond.
'Kloar' zol ie denken. n Poar
doagen loater was e al weer
ien Ollerom om n kunstwaark
te onthullen. Hai kint t nait
loaten. Ien Grunnen zeggen
wie: 'Hai het gain zittend
gat'.
Anje van der Hoek
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Noajoar
Koal en leeg leit t laand
toefkes bruun gras
swaaien de haarst uut.
t Is november
en domt
is t winter.
k Struun deur t laand
op zoek noar dieverdoatsie
mor ik ken t niet vienden;
In de verte roepen
n poar hokkelingen
bij n daam.
Onder de wolken
boven horizon
loat de haalve zun zich zien
steunend op n stel popelieren
n roaie schoal op één bien
vol vrange vruchten van graauwe druven;
te loat wozzen om noa te riepen,
te ver vot om noar te griepen
Ik tuur veur mie uut;
wolken waaien weg,
de wiend hoalt aan
en dut mien ogen troanen.
Willem Tjebbe Oostenbrink
Uut: Toal en Taiken

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.

Sunnerkloas, k wil joe vroagen
Sunnerkloas ik wol joe vroagen : kommen joe nog van t joar?
t Weer is zo bèst, mor mien schoug staait kloar.
Wees mor goud veurzichteg door boven op t dak,
Koegel der nait òf, din pannen binnen glad.
Sunnerkloas k wol joe vroagen, krieg k ook wat van joe?
Geern n mooi bouk en sloffen veur mien moe.
Mien bruier rookt geern piep of n sigoar.
Veur joen schimmel zet k wat lekkers kloar.
Sunnerkloas k wil joe vroagen : dou t veurzichteg aan !
As te stoer gaait , vroag din Pieterman.
Schosstain is slim hoog en pas op dij lözze paan,
aans heb ik veul laiver dat joe deur de veurdeur kwam.
Sunnerkloas k wol vroagen : kin dat nou nait wat aans?
As ik roam op gloep zet, kommen ie door din laangs?
Ie mouten t ook zulf mor waiten,ie binnen old en wies
Mor k wil joe nait geern missen, nee veur gain pries!
Aldert B.Ritzema

Dringende oproep!
De Stichting t Schienvat is op zoek naar vier nieuwe bestuursleden. Twee
leden moeten uit de gebruikersgroep komen en twee mogen onafhankelijk zijn. Het gehele bestuur behoort uit vijf leden te bestaan. Met elkaar
beheren zij het dorpshuis, d.w.z. het huren van de gemeente en het
verhuren aan de gebruikers en hebben zij de zorg voor het onderhoud. Ook
de financiën, inclusief de subsidieaanvragen, worden door hen gedaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ronald Seesing
Langestraat 16
9995 PE Kantens
T 0595-850639
r.seesing@home.nl
__________________________________________________________________

Beste mensen
Na een periode van bijna 32 jaar in Kantens en Rottum gewoond te hebben,
zijn we verhuisd naar Friesland. We hebben het goed gehad in jullie
midden, voelden ons Groninger met de Groningers, ondanks onze Friese
afkomst en Friese taal. Ook onze kinderen hebben een heel fijne tijd gehad,
eerst in Kantens en daarna in Rottum. We wilden toch niet geruisloos
vertrekken en besloten op deze manier afscheid van jullie nemen.
Hartelijk dank voor alles wat jullie voor ons betekenden.
Welkom op ons nieuwe adres: Wylp 50, 9247 GN Ureterp
Vriendelijke groet en a Dieu,
Riekele en Albertje Welfing
ook namens Johannes, Froukje, (Aurelia nog in Kantens), Berend, Geert
en Janneke
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Kookwekker
'Waar was je op 31 mei tussen drie en vijf uur 's nachts.'
'Geen idee', antwoordde ik naar waarheid, 'in bed vermoed ik.'
'Is er iemand die dat kan bevestigen.'
'Mijn vrouw denk ik.'
'En twee weken daarvoor op dezelfde tijd.'
'In bed?'
'En een week daarna.'
'Ook in bed?'
'Smoesjes, beken!'
De schemerlamp op het bureau scheen recht in mijn gezicht. Ik moest
mijn best doen om de nors kijkende politieagent te zien zitten.
Vanochtend vroeg was ik van mijn bed gelicht. 'Meekomen!' Waarom en
waarvoor was mij een raadsel. In een VW, met waarschijnlijk illegale
software om de dieseluitstoot te verbloemen, werd ik naar het hoofdbureau gebracht. Ik bracht enkele uren in een cel door voor het verhoor
begon.
'Wat heb je in de maand mei bij Blokker gekocht.'
'Niets geloof ik.'
'Wij hebben hier het bewijs.'
'Ik heb geen idee.'
Ik kreeg een nota te zien dat ik met een betaalpas betaald had bij Blokker.
'Nou vertel het maar.  5,99, gaat er weer een lichtje branden'

Ik prakkiseerde me rot, maar het schoot me niet meer te binnen.
'Gaat er al een belletje rinkelen', probeerde de agent mijn geheugen op
te frissen, 'ik bedoel een belletje, ja belletje van Leifheit van  5,99'
Ineens herinnerde ik het me weer. Ik had een kookwekker gekocht.
'Ja, nu weet ik het weer. Een kookwekker.'
'En waar hebben we de kookwekker nu.'
'Die was na een paar dagen stuk en heb ik weggegooid.'
'Waarom hebben we hem niet teruggebracht als ie
stuk was.'
'Het was al de tweede keer dat er een stuk ging.
Ik had geen vertrouwen meer in die goedkope
wekkers en ik heb later een duurdere via internet
gekocht.'
'We hebben hem toch niet in een pakketje samen met explosieven bij de
Jumbo afgeleverd, hè. Of kom je nooit bij de Jumbo.'
'Ja, ik doe altijd de boodschappen bij de Jumbo.'
'Aaaah, je bekent.'
'Ik beken wat?'
Plotsklaps werd alles mij duidelijk. Ik had gehoord dat ze onderzoek
deden naar een kookwekker van Blokker, die gebruikt werd in tijdbommen, die bij de Jumbo geplaatst waren met de bedoeling hen af te persen.
'Oh, de Jumbo-bomber, dat was ik niet.'
'Dus je kent hem.'
'Nee, ik zag het op televisie.'
Na enige uren zagen ze in dat ik waarschijnlijk niet diegene was die ze
zochten, ook al kon ik de wekker niet tonen. Ik werd vrijgelaten. Hoe ik
naar huis kwam was hun een zorg.
'We hebben wel wat anders te doen. Er zijn nog 169 andere verdachte
kookwekkers.'
Benieuwd naar de verdere ontwikkelingen hield ik de nieuwssites scherp
in de gaten. Zo las ik dat bij een van de aanslagen de bom niet was
afgegaan. De kookwekker functioneerde niet. Dus mijn kookwekker was
niet het enige wanproduct. Mijn conclusie is dan ook dat je beter geen
kookwekker van Leifheit bij Blokker kan kopen. Hij doet het niet en je komt
in moeilijkheden.
Enkele dagen later zijn de schuldigen gepakt. Uiteindelijk was de kookwekker behulpzaam geweest, alhoewel ik zeker weet dat de firma Leifheit
hem daarvoor niet had ontworpen.
Op de site van Blokker zag ik dat de kookwekker uitverkocht en niet meer
beschikbaar was.
Ja, ja….
P.S. Eventuele gelijkenis met bestaande gebeurtenissen en/of personen
berust op louter toeval.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
www.tlougnijs.nl
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Advendo spoelt aan op
Rimboektoe…
Rimboektoe? Het is toch Timboektoe? Bij Advendo niet. Maar dat zijn
jullie ook wel gewend van deze eigenzinnige toneelvereniging. Rimboektoe is namelijk de plek waar het nieuwste zelfgeschreven blijspel van
Advendo zich afspeelt.
Een dolkomisch stuk met bijzondere types. Wat dacht u van een dom
schoonmaakduo, een rijke stinkerd
met zijn veel te jonge vrouw, een
stoere avonturier en een schooljuffrouw die het altijd beter weet. Zij
belanden na een heftige schipbreuk
met elkaar op Rimboektoe, het
bekende eiland in de Kapitein Morgan verhalen. Maar is Rimboektoe
wel de plek waar je wilt aanspoelen? Er gebeuren hele vreemde dingen op het eiland en niets is wat het
lijkt. Er worden dingen gezien die er
helemaal niet zijn, of stiekem toch
wel…? Rimboektoe is een plek
met hele opmerkelijke bewoners,
bijzondere verhalen en geheimen
waar je stil van wordt:

te worden, waar je even je zorgen
kunt vergeten en je heerlijk vermaakt wordt door de 11 enthousiaste spelers van Advendo. Op
vrijdag 29 januari is de première en
op zaterdag 30 januari vinden er 2
voorstellingen plaats: een matineeen avondvoorstelling. Op 4 januari
zal de kaartverkoop van start gaan.
Voor de vrienden van Advendo en
haar eigen leden zal de kaartverkoop eerder starten. Op onze eigen
site www.advendokantens.nl kunt
u terecht voor het laatste nieuws,
hoe u vriend van Advendo kunt
worden en hoe u kaarten kunt bestellen. Wij hebben heel veel zin in
om met u naar Rimboektoe te gaan
en samen een spannend en komisch avontuur te beleven: Rimboektoe… durf jij er naar toe?

'RIMBOEKTOE…
DURF JIJ ER NAAR TOE?'.
Het belooft een dolkomische avond Toneelvereniging Advendo
__________________________________________________________________________

Oproep
Zijn er mensen (getuigen) die op 11 en 12 november tussen 17.00 uur en
08.30 uur hebben gezien dat er een voertuig (hoogstwaarschijnlijk een
landbouwvoertuig gezien de hoogte van de schade) tegen onze twee
auto's is aangereden c.q. heeft geschampt? Het gaat om onze blauwe
Volvo en groene Dodge. Alle info welkom, ook van mensen die dit ook
hebben meegemaakt en waarna er gewoon is doorgereden?
Hans Kuipers, Langestraat 39, 9995 PD Kantens
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Agenda
Rottum
Let op!
Nieuwe openingstijden

Vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur
(ook voor afhalen) of op afspraak
v.a. 6 personen
Diverse Menu's
Soep v/d Dag .................  2,50
Zalmschotel ...................  7,50
Karbonade .....................  6,50
Schnitzel .......................  7,50
Shoarmaschotel ............  6,50
Visfilet ............................  5,50
Kippenwings .................  5,50
Macaroni .......................  5,50
Bami ..............................  5,50
Gevulde Tortilla's ...........  5,50
(met gehakt/groente +salade)
Poffert ............................  5,50
Toetje Leutje Lanteern ...  3,75
(Poffert met ijs, vruchten en slagroom) ...

Kleine sorbet ..................  1,75
Grote sorbet ...................  2,75
Schotels worden geserveerd met
Gebakken aardappelen of frites
en salade of groente van de dag
Vlees geserveerd met
gebakken ui/champignons/
paprika - extra ................  0,75
Menu's (ook voor de afhaal)
Buffetten (warm/koud)
evt. met BBQ v.a. .  12.50 p.p.
Lunch v.a ............  7,50 p.p.
Diner 4 gan. v.a ..  17,50 p.p.

Tot 1 januari 2016
kerk Rottum
10.00 uur - 17.00 uur
expositie Triade van Loekie Vorst,
Bart de Vogel en Huib van der Stelt
gratis entree
________________________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
________________________________________________________

Kantens
KANSTER JEUGDHONK
openingstijden
Vrijdag
19.00 - 01.00 uur
Zaterdag
19.00 - 00.30 uur
___________________________________________
Woensdag 9 december
19.30 - 22.30 uur
t Schienvat
bridgeclub
Zondag 13 december
t Schienvat
v.a. 15.00 uur
musical van Annie M.G. Schmidt
De dader

WEEKEND MENU'S  5,50
Vrijdag 4 december
Bamischotel met gebakken ei

Dinsdag 15 december
t Schienvat
kerstdiner Vrouwen van Nu

Vrijdag 11 december
Lasagne

Zaterdag 19 december
t Schienvat
15.30 - 19.30 uur
kerstmarkt

Vrijdag 18 december
Stamppot van het huis
Vrijdag 25 december
1e kerstdag gesloten

Antoniuskerk
20.00 uur
Kerstconcert

Ook uw adres voor frites (Maxpatat) en snacks v.a.  1,30
Ook voor uw catering het adres!

VASTE ACTIVITEITEN
t SCHIENVAT

Tot ziens bij Jeanet
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Maandag
19.30 - 22.30 uur
toneelclub Advendo

Dinsdag
9.30 - 12.00 uur
schildercursus o.l.v. Gerda Onnes
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
13.30 - 16.00 uur
schildercursus o.l.v. Gerda Onnes
20.00 - 21.30 uur
tai chi
Woensdag
19.00 uur
toneelclub Advendo (jeugd)
Donderdag
18.45 - 19.15 uur
gymnastiek 55+ op muziek
19.30 - 20.30 uur
bodyshape
20.00 - 22.30 uur
damclub
Vrijdag
17.00 - 19.00 uur
salon Leutje Lanteern geopend
20.00 - 23.00 uur
biljartclub
Zaterdag
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers
___________________________________

Weekenddiensten
TANDARTSEN:
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.
28 en 29 november
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum 0596 572818
5 en 6 december
Tandartspraktijk Conradie
Bedum 050 3012337
11 december
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen 0595 431716
12 en 13 december
Tandartspraktijk Booij
Winsum 0595 441545
18, 19 en 20 december
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen 0595 431716
21 december
Tandartspraktijk Bruining-Gelderblom
Winsum 0595 441740

22 en 23 december
Tandartspraktijk Conradie
Bedum 050 3012337
24 en 25 december
H. Meursing
Middelstum 0595 552292
26 en 27 december
Tandartspraktijk De Vlijt
Bedum 050 3015462
28 en 29 december
Tandartspraktijk Aan de Meeden
Winsum 0595 442244
30 en 31 december
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum 0596 572818
_______________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: 050 3014260
_______________________________________
PSYCHOTHERAPIE EN
LICHAAMSWERK
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk:
Groensingel 38 in Middelstum.
06 51255926
W binnenwerk-psychotherapie.nl
________________________________________
MAATSCHAPPELIJK WERK MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen en
Warffum - 0595 437555
________________________________________
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
050 3140211
________________________________________
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
0597 412613
________________________________________
VERVOERSHULPDIENST:
0595 551084 - 06 14611173
________________________________________
KLEINE KLUSJESDIENST:
0595 551084 - 06 14611173

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT
Zondag 29 november
09.30 uur ds. P.A. Slager
14.00 uur ds. J.H. Soepenberg,
Assen
Zondag 06 december
09.30 uur H.W. van Egmond, Ten
Boer
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 13 december
09.30 uur ds. P.A. Slager (H.A.)
14.30 uur leesdienst
Zondag 20 december
09.30 uur ds. A.J. Minnema, Baflo
14.30 uur ds. P.A. Slager
Vrijdag 25 december
1e kerstdag
11.00 uur ds. P.A. Slager
Zaterdag 26 december
2e kerstdag
10.00 uur kindgerichte dienst
thema: onderweg naar..

Zondag 27 december
11.00 uur ds. A.G. Bruijn, Uithuizen
14.30 uur ds. H.G. Gunnink, Ten
Boer
Donderdag 31 december
oudejaarsdag
19.30 uur ds. P.A. Slager
Vrijdag 1 januari
10.00 uur leesdienst
KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
Zondag 29 november
09.30 uur ds. J. Sijtsma
14.30 uur ds. J. Sijtsma
Zondag 6 december
09.30 uur ds. W.J.A. Ester
14.30 uur ds. W.J.A. Ester
Zondag 13 december
09.30 uur ds. J. Sijtsma
14.30 uur ds. J. Sijtsma
Zondag 20 december
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. Bosch
Vrijdag 25 december
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur gezinsdienst/kinderkerstfeest

Zondag 27 december
09.30 uur ds. M. Bergsma
14.30 uur ds. M. Bergsma
Donderdag 31 december
19.30 uur ds. J. Oosterbroek
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
ANTONIUSKERK
Zondag 29 november - 1e Advent
10.00 uur drs. J.W. Bassie, Groningen
Zondag 6 december - 2e advent
10.00 uur kw. J.C. Prins-Pestoor
Zondag 13 december - 3e advent
10.00 uur ds. C.E. Lavooij, Vaassen
koffie en thee in Salem
Zondag 20 december - 4e advent
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 o.l.v. Mirna
Westra

Donderdag 24 december
21.30 uur ds. J. Oosterbroek
kerstnachtdienst m.m.v. gelegenheidskoor gez. kerken
Vrijdag 25 december
10.00 uur kw. J.C. Prins-Pestoor
gezinskerstviering m.m.v. gemeenteleden
Zondag 27 december
10.00 uur kw. J.C. Prins-Pestoor en
dhr. M. Sprenger
afsluiting oude jaar
koffie en thee in Salem
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 29 november
19.00 uur ds. F. Stalman
Zondag 13 december
19.00 uur br. R. Schripsema
Zaterdag 26 december
2e kerstdag
19.00 uur ds. E.B.G.W. Ockels

Hoog bezoek in Kantens
Maxime Verhagen oud minister van buitenlandse en economische
zaken was dinsdag 24 november als voorzitter van Bouwend
Nederland in Kantens, om zich te laten informeren over de werkzaamheden in de Kooistraat, waar Bouwbedrijf Kooi uit Appingedam
bezig is met een pilot.
Aan het eerste blok van 5 huizen wordt op dit moment gewerkt om
ze aardbevingsbestendig en energie neutraal te maken.
Deze woningen zijn de eerste in een reeks die in het grote plan van
Hans Alders worden aangepakt. Maxime Verhagen was goed op de
hoogte en toonde zich onder de indruk van de werkzaamheden.
Fred Reiffers
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Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Zwanny Hofman
Hilma Oudman-Dam
Aldert Ritzema
Alette de Vries-Rennen
Eindredactie:
Wimjan Rietdijk
_________________________________________
Januarinummer
uiterste inleverdatum
11 december 2015
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!
________________________________________

Foto van de maand
De herfst heeft zich definitief genesteld in het jaar 2015, nog even en dan komt de winter haar verdrijven.
De dagen worden korter, de temperatuur gaat naar beneden en de gordijnen eerder dicht. Nog heel kort kunnen
wij van de herfst genieten met alles wat de natuur in deze tijd van het jaar heeft te bieden.
Fred Reiffers - Kantens
_________________________________________________________________________________________________________
Hij komt, hij komt,
de lieve, goede Sint.
Mijn beste vrind, jouw beste vrind,
de vrind van ieder kind!

Mijn hartje klopt,
mijn hartje klopt zo blij.
Wat brengt hij mij, wat brengt hij jou,
wat brengt hij jou en mij?
Wie zoet was, koek!
Wie stout was, krijgt de roe!

Hij komt, hij komt,
de lieve, goede Sint.
Mijn beste vrind, jouw beste vrind,
de vrind van ieder kind!

Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
551924
info@tlougnijs.nl
www.tlougnijs.nl
Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
NL25RABO 0342 2179 33
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement
op t Lougnijs kost
22,50 per jaar (per 1-1-2014).
___________________________________________________
Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
434206
___________________________________
Redigeerwerk:
Paulien Ros - Rottum.

V.V. KRC organiseert weer
de altijd beregezellige
Kerst Karaoke Party!
Vanaf 19.00 uur mag de jeugd
tot 16 jaar uit volle borst meezingen op hun favoriete nummers en vanaf 21.00 uur is het
de beurt aan de mensen vanaf
16 jaar!

Kom ook zaterdag 19 december naar de sfeervolle kerstkantine van KRC voor lekkere muziek,
een hapje en drankje en natuurlijk heel veel gezelligheid.
20

Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens
Drukwerk:
Drukkerij Sikkema - Warffum

Oud papier
Zaterdag 12 december
vanaf 9.00 uur

T 0595 - 551788

