De Team Rising Sun acties voor de
maand december
We zijn achter de schermen druk bezig met allerlei activiteiten. Zoals de
presentatie over Alpe d'HuZes en ons team op 25 november om 20.00
uur in t Schienvat. De kerstmarkt in t Schienvat op 9 december en in 't
Zielhoes te Noordpolderzijl op zondag 11 december vanaf 11.00 uur.
We zijn bedrijven aan het benaderen voor sponsoring. Plannen bedenken, uitwerken en uitvoeren.
Kortom: we zijn weer lekker bezig
en we zullen elkaar zeker nog wel
tegenkomen de aankomende maanden! Op de kerstmarkt verkopen
we het bekende en lekkere Alpe
d'HuZes-broodje.
Bakker Leistra uit Ezinge wil ze
weer bruin bakken voor ons. Om
een idee te hebben hoeveel we
moeten laten bakken kunt u ze alvast bestellen. Dat kan via
harrietwassink@gmail.com, facebook (Team Rising Sun) of een
briefje in onze brievenbus, Kooistraat 20 te Kantens. Bestellen kan
tot 1 december. Ze kosten 4,00.
Naast de broodjes verkopen we
ook kerstkaartjes! Ons teamlid Pol
heeft acht kerstkaartjes ontworpen
en bij Blue Mule laten drukken. Ook
de kaartjes kunt u in het voren
bestellen (op dezelfde manier als
de broden), zodat u nog ruim op tijd

bent met versturen. Hiernaast alvast een klein voorproefje van de
kaarten. Voor de kerstmarkt hebben zich 18 standhouders gemeld,
dat belooft een gezellige avond te
worden met voor ieder wat wils.
Verder kunnen we nog niet heel
veel vertellen, staat er nog veel te
gebeuren dat staat vast! Het wordt
swingen, bewegen, hard en zacht
gaan, maar we blijven in beweging
voor ons doel want Opgeven is
geen optie!
Vriendelijke groeten,
Team Rising Sun

Kerstknutselmiddag
voor wie:
wanneer:
waar:
tijd:
aanmelden:
let op:
kosten:

Iedereen uit en om het dorp Stitswerd
(*alle leeftijden!) familie/vrienden/vriendinnen
zaterdag 17 december
Het Dorpshuis Stitswerd
van 14.00 16.30
polspaperpoems@gmail.com
aanmelden voor maandag 12 december i.v.m. de inkopen
2,50 per persoon incl. koffie/chocomelk.

Je gaat twee leuke winterse verassingen maken om mee te nemen naar
huis. De middag is bedoeld voor iedereen in en om Stitswerd (+ ouddorpsbewoners) en geschikt voor ALLE leeftijden. Als er kinderen onder
de 7 jaar meedoen dan graag met (ouder) begeleiding voor assistentie.
Geef je op tijd op dan kunnen we beginnen met de voorbereidingen en
rekening houden met het aantal opgegeven personen.
Wij hopen op een gezellige middag,
Groet van Simone en Pol.
PS. Heb je vragen? Mail gerust even.
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Urnenmuur op begraafplaats
Kantens

1. Even voorstellen (naam, adres,
leeftijd)
Yvonne Eisinga, wonend aan J. Tilbusscherweg 15A in Rottum, met
mijn man Mark en kinderen Jordy
en Amber. Ik ben 37 jaar, werkzaam bij de gemeente Loppersum
en eigenaar van PassieBanen.
2. Wat doe je het liefst in je vrije
tijd?
Lekker door huis heen scharrelen
en genieten van onze mooie omgeving! Met caravan of motor op stap
vind ik ook leuk.
3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Yoghurt met fruit en croissantjes
met kaas of jam.

Sinds 7 november heeft de begraafplaats in Kantens een urnenmuur.
Uitvaartvereniging Kantens heeft hier namens de leden een verzoek voor
ingediend bij de gemeente. Tot voor kort waren er alleen urnenmuren op
de begraafplaatsen in Uithuizen en Warffum.

8. Met welke BN-er zou je wel eens
willen dineren en waarom?
Met Pieter Zwart: hij is ondernemend, innovatief en heeft een gezonde dosis humor! Om zijn publiciteitsstunt, het verkopen van Coolblue rond Sinterklaas 2015, heb ik
hard gelachen.

4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Makkelijk zittende kleding, zoals
een spijkerbroek en nu richting de
winter, een warme trui.

9. Wat zou je doen met 1 miljoen?
Een gedeelte ervan investeren en
de rest opzij zetten voor later en er
samen met familie en vrienden van
genieten.

5. Waar krijg je de meeste energie
van?
Van mensen die enthousiast en
ambitieus zijn.

10. Wat durf of doe je ECHT niet?
Ik ben geen held in het water; in diep
water zal ik nooit vrijwillig alleen
gaan zwemmen.

6. Naar welke radiozender(s) luister je het liefst en waarom?
In de auto Qmusic (meezingen) en
thuis vaak naar Radio Noord voor
het regionaal nieuws.

11. Wat wil je altijd nog eens doen
(toekomstdroom/wens)?
Naast PassieBanen heb ik nog een
passie. Ik zou heel graag mijn eigen
beauty productenlijn ontwerpen;
wie weet?!

7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Elton John: Candle in the Wind.

12. Aan wie geef je de Pen door?
Ik geef de eer van de pen door aan
Maria van Wijnen.

Nieuws uit het
Kaanster Jeugdhonk
We zijn er weer met een kort stukje over ons Jeugdhonk! Afgelopen
maand hebben we al veel leuke en nieuwe dingen meegemaakt waarvan
we jullie graag op de hoogte willen brengen. We hebben een game-avond
georganiseerd die erg goed bezocht is. Ook hebben wij bezoek gehad van
enthousiaste kinderen die Sint-Maarten liepen.
Maar ons allerleukste nieuws is
toch wel van stichting StRoKa gekomen! Zij hebben ons geld gegeven om ons Jeugdhonk op te kunnen knappen en opnieuw in te kunnen richten.
Samen met de IJsvereniging gaan
we kijken hoe we alles gaan veranderen. Om nog meer geld in te

zamelen staan we 9 december op
de kerstmarkt in t Schienvat. U bent
allen van harte uitgenodigd om ons
op te komen zoeken en een gokje te
wagen.
Tot ziens in het
Kaanster Jeugdhonk
of op de kerstmarkt.

De urnenmuur is een zuil, gemaakt
van ruw geborsteld aluminium met
16 nissen voorzien van natuurstenen platen. Iedere nis kan maximaal drie urnen bevatten. De statistieken van de afgelopen jaren
laten zien dat Kantens ruim 10 jaar
vooruit kan met deze zuil. Mocht in
de loop van de jaren behoefte ontstaan aan uitbreiding, dan kan er
een identieke zuil bijgeplaatst wor-

den. Rond de urnenzuil wordt een
perk aangelegd met daarbij een
bankje zodat nabestaanden even
rustig kunnen overdenken. Naast
de ingang wordt een rode treurbeuk
geplant.
Mensen die gebruik willen maken
van de urnenbestemming kunnen
zich vervoegen bij de gemeente via
het algemene nummer 437555.

All Seasons organiseert
een kerstworkshop
Op 6, 7, 12 en 13 december 2016 organiseren wij weer een workshop.
Deze keer gaan wij een alternatief adventsstuk maken, op een houten
ondergrond in de vorm van een ster komt een piepschuimbal die we gaan
bekleden met mos. Daarbovenop komen de vier witte kaarsen, de rand
gaan we bekleden met kokos en versieren met sterren en balletjes.
De avond begint om 20.00 uur en duurt tot
22.00 uur. De kosten zijn 30,00 inclusief
twee koppen koffie of thee met iets lekkers erbij. Dus heb je zin in een creatieve
avond, geef je dan snel op via:
info@allseasonsmiddelstum.nl
557063
All Seasons Bloemen & meer….
Delleweg 22
9991 CG Middelstum
PS.
Zelf graag een mesje en
snoeischaar meenemen.
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Op 30 april 1998 ben ik, na 25 jaar in Kantens te hebben gewoond, naar
Ameland vertrokken. Mijn naam is Egbert Reining, geboren in 1972 aan
de Kooistraat 8. Hier heb ik samen met mijn ouders en broer Geert mijn
hele jeugd gewoond. Ik kom nog enkele malen per jaar in Kantens omdat
onze moeder en Geert met zijn gezin er nog wonen. Door drukke
werkzaamheden wordt het wel steeds minder, maar ik kom er toch graag
om weer eens met oude dorpsgenoten te babbelen.
Als ik aan Kantens denk, herinner ik
mij een prachtige jeugd. Samen
met mijn kameraad Reinder
Blaauwwiekel (wel bekend als 'Leutje') heb ik van alles meegemaakt.
Een buurt vol kinderen, we waren
altijd op straat of op 'bulten'. Voetballen deden we overal, op straat of
op het voetbalveld. Uiteraard heb ik
alle jeugdelftallen van KRC doorlopen en later ook de senioren. Vaak
na het voetballen even in de kantine
en dan naar Otto Pakes.
Na de lagere school bij meester
Kuipers ben ik naar de Middenschool in Groningen gegaan. Daarna ben ik begonnen aan de MDS
maar er vroegtijdig mee gestopt
om in de horeca te gaan werken. Na
een aantal jaren in 't Hof van Warffum te hebben gewerkt ben ik kortstondig even bij Klaas Oomkes aan
het werk geweest. Dit bleek niet
geheel mijn vak en zo ben ik weer
op zoek gegaan naar een baan in de
horeca.
Mijn oude werkgever in Warffum
had een restaurant in Hollum en zij
vroegen mij om naar Ameland te
komen. Ik zou echter voor één seizoen (was in die tijd nog heel gebruikelijk) daar aan het werk gaan
en dan weer terug te komen. Dat is
wat anders gelopen. Ik heb
enorm veel leuke mensen ontmoet en kwam
hier in aanraking
met de 'top' horeca. Deze passie en gedrevenheid bracht
mij zelfs weer in de schoolbanken.
Na vijf jaar Maître-Sommelier bij
Restaurant Amjaad (Bib Gourmand
en lid Fryslân Culinair) ben ik bij het
gerenommeerde Hotel Nobel in Ballum terechtgekomen.
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Ik heb mij in die jaren gespecialiseerd in de wijnen en ben inmiddels hier om bekend.
Dit was dan ook de reden om twee
jaar geleden mijn eigen bedrijf te
gaan starten: 'Wijnen van Egbert'. Ik
lever momenteel aan horecabedrijven en particulieren wijnen uit
hoofdzakelijk Europa van veelal
kleine wijnboeren, vaak ook biologisch.
Naast de verkoop van wijn doe ik
trainingen voor personeel en verzorg ik bij verschillende bedrijven
wijnproeverijen. In samenwerking
met de chef van Herberg de Zwaan
organiseren we een keer per maand
een Proevement, een vijfgangen
diner met bijpassende wijnen.
Om mijn kennis te vergroten ga ik
zo'n drie keer per jaar op wijnreis
om de gebieden en de wijnboeren
beter te leren kennen.

Naast dit bedrijf ben ik nog actief in
de internetbranche. Samen met een
partner ontwerp en verzorg ik websites voor bedrijven van veelal
vakantiehuis/appartement voor
particulieren. Niet alleen op Ameland, maar inmiddels ook al aan de
'vaste wal'. Tevens werk ik nog
parttime in loondienst bij Hotel
Nobel als sommelier. Dit is enorm
leuk om te doen, zo hou ik contact
met mijn vakgebied.
In 2001 heb ik mijn vrouw ontmoet,
zij werkte achter de bar van het café
waar wij altijd kwamen. In 2007

hebben we een huis gekocht in de
Schoolstraat in Hollum, waarna we
in 2008 zijn getrouwd. Wij hebben
twee jongens, Wesley en Jordi (respectievelijk 5 en 3 jaar). Mijn vrouw
werkt inmiddels al weer jaren in de
thuiszorg. Als vrijwilliger ben ik
momenteel actief bij de plaatselijke sportclub Amelandia, na een
aantal jaren als trainer/coach van
diverse jeugdelftallen ben ik sinds
twee jaar trainer van de senioren.
Wij spelen met twee elftallen op de
zondagen in veelal noord-Friesland.
Via mijn facebook-pagina (/wijnenvanegbert) ben ik te volgen en
mochten er nog Kaansters zijn die
op Ameland komen en een wijnproeverij willen, dan kom ik graag
langs.
Egbert Reining

Donderdag 10 november was het de Dag van de Mantelzorg. Als blijk van
waardering overhandigde ik die dag een boeket bloemen aan dhr.
Lanting, als vertegenwoordiger van Platform Hattinga Verschure. Niet
alleen als blijk van waardering, maar ook om dit platform als belangenbehartiger van mantelzorgers in de provincie Groningen in het zonnetje
te zetten en een hart onder de riem te steken.

Wat is mantelzorg? Het woord
krijgt steeds meer bekendheid. Ook
de mantelzorger, degene die mantelzorg geeft, komt meer in beeld.
De term 'mantelzorg' is bedacht
door medicus Johannes Hattinga
Verschure. Hij vindt niet alleen de
professionele zorg van waarde,
maar ook het geven van langdurige zorg onderling. Hij noemt dit
mantelzorg. Zorg die mensen verwarmt omdat ze er elkaar als een
mantel mee omgeven.
Wat verstaan we precies onder
mantelzorg? Mantelzorg is de zorg
voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door
naasten: familieleden, vrienden,
kennissen en buren.
Kenmerkend is de persoonlijke
band tussen de mantelzorger en
zijn of haar naaste. Daarnaast gaat
het om langdurige zorg die onbetaald is.
Bijna vier miljoen mantelzorgers
in Nederland staan het hele jaar
voor anderen klaar en helpen bij
diverse klusjes en dragen zorg
voor een familielid, vriend of andere bekende.
Eén op de zeven mensen die mantelzorg verlenen, voelt zich zwaarbelast of overbelast. Uit cijfers van
het Centraal Bureau voor de Sta-

tistiek blijkt dat er mensen zijn die
ongeveer 28 uur zorg per week
verlenen. Anderen lopen tegen
problemen aan zoals hoe de zorg
te combineren met een betaalde
baan, de zorg tijdelijk over te dragen of het maken van extra kosten.
Dan zijn er nog de jonge mantelzorgers. Kinderen en jongeren die
opgroeien met een familielid dat
veel zorg nodig heeft, waardoor zij
zich grote zorgen maken en ook
vaak moeten meehelpen.
Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor de ondersteuning van mantelzorgers door bijvoorbeeld (tijdelijke) overname van de zorg door
een vrijwilliger of beroepskracht.
Ook kan er een blijk van waardering (financieel of in natura) worden gegeven.
Voor vragen is er een steunpunt in
elke gemeente. Ook in de gemeente
Eemsmond. Als Statenlid vind ik
dat mantelzorgers onze steun verdienen.
Ik vind het fijn dat we als Provinciale Staten platforms ondersteunen, waar kennis en deskundigheid worden gedeeld, zoals Platform Hattinga Verschure in Groningen!
Hilma Oudman- Dam
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Pompoenwedstrijd
Stitswerd
Ik beschouw mezelf liever niet als een gevoelsmens uit angst te worden
versleten voor een sentimentele romanticus. Maar als iemand me
vraagt wat ik het meest waardeer bij de jaarlijkse pompoenwedstrijd in
Stitswerd, zeg ik vol overtuiging: 'De sféér.' Nou ja, en de kans om te
winnen natuurlijk.

Traditioneel wordt de avond begonnen met een pompoenmaaltijd. Elk komt zeulend met zijn of
haar trots binnengelopen. Er zijn
maar liefst drie soorten pompoensoep, variërend van licht naar pittig. De kok of kokkin wordt gevraagd naar een korte beschrijving. 'Ik heb hem pittig gemaakt
met gember, kerrie...' De bereider
denkt na. Zijn vrouw vat het gerecht nuchter samen: 'Hij is gewoon pittig.'
Omdat je op één been niet kan
staan, nemen we vanzelfsprekend
twee borden soep, en het liefst drie
om alle smaken te proeven. Meewarig wordt vanaf de overkant van
de tafel naar mijn tafelgenoot gekeken die wel erg snel zijn eten
naar binnen werkt. 'Jongen, heb jij
een week niet gegeten?' Het nagerecht wordt door de kokkin stapsgewijs beschreven, om ter afsluiting te verduidelijken: 'Het is bowl.'
Waarop meteen een paar mensen
quasi-hoofdschuddend reageren:
'O, dat! Zeg dat dan meteen!'
Onder het eten worden allerhande

6

wetenswaardigheden uitgewisseld
over de flora en fauna in Stitswerd.
Vooral de fauna. Voor een eigenwijze jonge pony heeft een gespreksgenoot wel een tip: 'Als je er dan
mee door het dorp loopt en hij wil
niet, dan trek je gewoon een bruine
jas aan en dan ga je er op handen en
voeten vooraan.' De trotse eigenaar kijkt wat meesmuilend: 'Ja, en
ook nog hinniken zeker.' Nieuwe
aanwinsten worden lustig becommentarieerd, de eigenaar zelf niet
in het minst. 'En lelijk dat hij is! Heb
ik al verteld hoe lelijk hij is?' Een
tafelgenote, blijkbaar echt een gevoelsmens, informeert bezorgd:
'Maar zijn innerlijk dan? Is hij lief?'
Tegen de tijd dat het officiële deel
van de pompoenwedstrijd begint,
zit de stemming er goed in, inclusief vreselijk flauwe humor. Vol
spanning wordt naar het gebeuren
rondom de ouderwetse waag met
gewichtjes gekeken. Ja, ja, néé, te
zwaar. Met een blik op mij wordt
de verbouwer van een pompoen
suggestief gevraagd: 'Wil je in de
krant? Met gewicht erbij?' Proble-

Ranglijst
Cor & Fronica
3200 gram ..................... 73 cm

men met het meetlint dat enerzijds
gewoon in centimeters meet en
anderzijds in inches, zijn al helemaal voer voor de lolbroeken in
het gezelschap. De omtrek van
een pompoen halveert ineens bij
de tweede meting. 'Is dat jouw
heupomtrek?' informeert iemand.
De optimistische rechterhand van
de weger annex meter verkondigt
met luide stem zijn berekening als
hij de gewichtjes optelt. Tegen de
tijd dat de, vanaf het begin al vrij
overduidelijke, winnaar wordt gekroond zijn we op het niveau van
'zoenen, zoenen'. Een mededingster naar de prijs komt erbij staan.
'Jullie hebben zeker gewonnen?'
Ze schudt dramatisch haar hoofd.
'Allemaal ellende.'

Bert & Carla
9100 gram ................... 107 cm
Jan & Roelie
9470 gram ..................... 86 cm
Jantien
10750 gram ................... 98 cm
Loekie
18950 gram ................. 121 cm
Familie Oudman
28700 gram ................. 159 cm

Tekst en foto's:
Antrude Oudman

Audio Visuele Voorzieningen
in dorpshuis t Schienvat
Eindelijk is het dan zover. Zaterdagmorgen 9 november om klokslag
10.00 uur waren de mannen van AV Connection uit Roodeschool
aanwezig om een wagen vol apparatuur te lossen voor de installatie in
t Schienvat. Het bevatte een geheel nieuwe licht-en geluidsinstallatie
voor het toneel, een bioscoopscherm met beamer, twee verrijdbare
powerpoint installaties en apparatuur voor een uitgebreid draadloos
netwerk door het hele gebouw.
Het installeren was een stevige
klus die tot laat in de nacht geduurd
heeft. Eerst zorgvuldig bepalen
waar en hoe alles stevig vastgemaakt kon worden, daarna het boren van de gaten, monteren, kabels
trekken en uiteindelijk het testen.
Waauw.. dat was heftig! Helder met
voldoende bas als het zacht staat...
En power als het hard moet/mag/
kan...
Het is sprookjesachtig te zien en te
horen hoe het toneel uitgelicht en de
geluidsinstallatie bespeeld kunnen
worden. Het zal een enorme stimulans voor het dorp en dorpshuis zijn
wanneer van deze mogelijkheden
gebruik wordt gemaakt. Dus liefst
zoveel mogelijk gebruiken door
personen en verenigingen! Het is
ervoor aangeschaft.

Niet iedereen zal meteen uit de
voeten kunnen met de apparatuur,
sommige zaken zijn heel eenvoudig, iedereen met TV en DVD speler
thuis kan deze opstarten. Het werken met de audio installatie en de
beamer vraagt soms even wat toelichting.
Het is zelfs mogelijk met gebruik
van een eigen USB stick instellingen op maat in eigen beheer te
houden.
Personen en verenigingen die gebruik willen maken van een stukje
begeleiding kunnen contact opnemen met de VDK:
john.vanderijdt@kantens.nl
of bij Jan Westerlaken jw@abd.nl.
06 53 178 567.
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Het is alweer één jaar en vier maanden geleden dat ik in Kantens ben
komen wonen. Mijn naam is Suze van Haaster, ik ben 67 jaar en woon
op Pastoriepad 2, schuin tegenover de speeltuin en met prachtig zicht
op de kerktoren van het mooie kerkje als centrum van het dorp.

Voor mijn verhuizing naar Kantens
woonde ik in Deventer in een appartement voor 55+ers. De overgang naar het mooie kleine dorp
Kantens was voor mij daarom wel
even wennen. Nu zou ik niet anders
meer willen en vind het wonen hier
heerlijk.
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat ik
begon met de opleiding verpleegkunde in Leiden en 30 jaar geleden
dat ik begon met een complementair natuurgeneeskundige praktijk
Sensorycare in Franeker. In deze
periode werkte ik ook 20 jaar als
verpleegkundige in verschillende
instellingen.
Onlangs ben ik gestopt met de praktijk-activiteiten in Akkrum (Friesland) en wil deze gaan verplaatsen
naar Kantens, met praktijk aan huis.
De praktijkvoering wil ik hier beginnen op 10 december met een
open dag van 14.00 - 17.00 uur. Op
deze open dag is er een demonstratie over hoe acupunctuur-punten
kunnen worden opgemeten en hoe
Bioresonantie werkt. Verder wat er

zoal tegen klachten kan worden
gedaan, hoe ze kunnen worden voorkomen of waarvoor de therapie zoal
kan worden gebruikt.
Bij aanvullende verzekering is er
mogelijkheid tot vergoeding van de
consult-kosten. Hiervoor kan het
beste contact worden opgenomen
met de eigen zorgverzekeraar.
Ook kunt U mij vragen stellen door
een mailtje te sturen naar:
nieuwelente@gmail.com of kom
gewoon even langs. Als er tijd is sta
ik u graag te woord of anders kan er
een afspraak worden gemaakt voor
een informatief gesprek.
Wilt u per 1 januari stoppen met
roken, met alcoholische dranken,
of met het gebruik van teveel koolhydraten, dan kan ik u hulp en begeleiding aanbieden bij dat proces
door hiervoor een stappenplan in te
zetten.
Ik hoop van u te horen of te zien op
10 december, tot ziens.
Met vriendelijke groet,
Suze van Haaster

Collecte
De collecte van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten heeft in Stitswerd
en omgeving 145,95 opgebracht.
Alle gevers hartelijk dank,
H.T. Wibbens-Iwema
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Het Noordelijk Scheepvaartmuseum
'Nee, we zetten ze andersom.' Met een grijns draait de man de keramieken hondjes zodat ze met de rug naar de kijker staan. Het is zaterdag 17
september en ik leg de inzameling van de zogenaamde 'hoerenhondjes' vast. Deze hondenbeeldjes stammen uit de Victoriaanse tijd. Koningin
Victoria keurde 'onzedelijk' gedrag af zodat prostituees zich voordeden als beeldjesverkopers. De hondjes stonden in de vensterbank: met de kop
naar binnen betekende dat er een klant was. Wie de beeldjes als erfstuk bezit, weet dat in het voorgeslacht een zeeman op de Noordzee heeft gevaren.
De aankomende tentoonstelling van het Noordelijk Scheepvaartmuseum 'Land van Belofte' gaat over prostitutie in het A-kwartier waarbij ook deze
beeldjes worden tentoongesteld. Ik portretteer de enthousiaste eigenaars van de hondjes met hun eigendommen.
Sinds ruim een halfjaar werk ik als
vrijwilliger bij het Noordelijk
Scheepvaartmuseum. Dit museum
over maritiem Noord-Nederland is
gehuisvest in twee middeleeuwse
panden aan de Brugstraat in Groningen, vlakbij de Westerhaven.
Een terugkerende opmerking in het
gastenboek is dan ook de lofzang
op deze panden. De bezoeker gaat
onder een poort door en waant zich
honderden jaren terug in de tijd als
hij of zij op de binnenplaats komt
van hobbelige keien. Het is opvallend hoe enthousiast ik over het
museum ben terwijl ik bepaald geen
museumbezoeker ben. Natuurlijk
ben ik bevooroordeeld, maar laten
we wel wezen: ik had er niet gewerkt als ik het niet leuk had gevonden.
Het museum creëert het kinderlijke idee op ontdekkingstocht te gaan
als je, trap op trap af, een route

meente Groningen voor deze plannen. Een fantastisch bedrag! Kortom, het is geweldig om deel te zijn
van dit museum en het realiseren
van grote ambities mee te maken.
In 2020 hopen we het stadsmuseum te openen. Maar geen zorg:
de wisseltentoonstellingen zijn al
een voorproefje van wat we in het

Niemeijer BV, Fongers, Hooghoudt
en Tiktak. Een nostalgische tentoonstelling: tijdens het bekijken
van spaarproducten, blikken, affiches en televisiereclames schettert op de achtergrond het uitnodigende 'kóffie, kóffie, lekker bakkie
koffie' van Tiktak.
Als medewerker
communicatie en
pr ben ik vooral
verantwoordelijk
voor fotografie en
de nieuwsbrieven.
Zo was ik afgelopen Dag van de

Groninger Geschiedenis op 8 oktober op de informatiemarkt in de
Groninger Archieven. Van meerdere kanten werd ik gefeliciteerd met
onze toegewezen subsidie. Waarom? In de komende jaren wil het
Noordelijk Scheepvaartmuseum de
overstap maken naar een algemeen stadshistorisch museum. Er
is een pakhuis aangekocht waar
hopelijk een lift in kan komen zodat
daar de wisseltentoonstellingen
komen. Maar het nieuws wat de
felicitaties opleverde is een subsidie van twee miljoen van de ge-

nieuwe museum in vol ornaat hopen te tonen. Zie ik u vanaf 17
december bij de tentoonstelling
'Land van Belofte'?
Tekst en foto's:
Antrude Oudman
www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl
@NSMgroningen
Noordelijk
Scheepvaartmuseum

aflegt door volgestouwde zalen. In
twee zalen is de tijdelijke archeologietentoonstelling 'De Pelgrim & de
Dame' in samenwerking met Hervonden Stad waarbij onder meer
pelgrimsinsignes uit bedevaartsplaatsen te zien zijn en een prachtig
dertiende-eeuws zwaard. De panden zijn authentiek en er is geen
mogelijkheid voor een lift omdat de
verdiepingen ongelijkvloers zijn. De
wisseltentoonstelling en de eerste
verdieping zijn wel bereikbaar met
een traplift. Op de eerste verdieping
wordt een film vertoond waarin het
middeleeuwse Groningen is gereconstrueerd. De huidige wisseltentoonstelling is 'Made in Stad' waarin reclame van vijf echte Groninger
bedrijven wordt getoond: Polak
(Ranja), Koninklijke Theodorus
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Annet Eveleens
Op één van de eerste échte herfstdagen van dit jaar, ben ik bij Annet op
bezoek om eens nader kennis te maken. Ik kom haar naam regelmatig
tegen, zie af en toe prachtige foto's van haar langskomen, maar weet
eigenlijk niets van haar. Daarnaast is ze is één van de vaste fotografen
die t Lougnijs rijk is.
Annet Eveleens is geboren in Hengelo (Ov.) in 1962. Ze heeft twee
volwassen kinderen, die al zijn uitgevlogen, en woont sinds 2003 met
haar partner Nanko de Vries aan de
Usquerderweg 15 bij Rottum. Als
tiener ging ze vaak logeren bij haar
oom en tante die onder de rook van
Groningen op een veehouderijbedrijf woonden. Ze vond het buitenleven er heerlijk en mocht graag
met haar oom op de boerderij werken met de beesten. Na haar middelbare school heeft ze dan ook aan
de Hogere Landbouwschool Van
Hall in Groningen gestudeerd. Haar
werk vond ze in de Agribusiness,
totdat ze haar toenmalige man tegenkwam. Samen hebben ze jarenlang in Duitsland gewoond en
kregen daar twee kinderen. In 1994
is ze teruggekomen in Nederland.
Agribusiness? Maar we kennen je
van de fotografie? Hoe is dat zo
gekomen?
Eerst was fotografie mijn hobby, nu
is het mijn beroep geworden. Mijn
vader was hobbyfotograaf en had
een doka en zo was ik al jong
vertrouwd met fotografie. Ik fotografeerde al mijn leven lang, maar
kreeg de smaak echt weer te pakken met de intrede van de digitale
fotografie, toen ik foto's uploadde
voor het tijdschrift Zoom, een tijdschrift voor amateurfotografen. Ik
werkte in die tijd voor NDC mediagroep als advertentieverkoper en
maakte ook voor het bedrijfsblad
weleens foto's, met name portretfotografie. Langzaam kwamen er
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steeds meer opdrachten. Zo kwam
ik via via in contact met een architect die foto's nodig had en een
vriendin van me had foto's nodig
voor zgn. Deugdenkaarten. Later
kwam ik bij toeval in gesprek met
de eigenaar van een kaartenzaak
en voor hem heb ik gefotografeerd
voor een hele serie deelnemingskaarten. Deze zijn nu nog steeds
landelijk verkrijgbaar! In 2006 heb
ik me ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel en vanaf 2011 ben
ik fulltime fotografe. Ik ben een
autodidact, maar heb wel diverse
cursussen gevolgd en les gehad
van professionele fotografen.
Wie of wat zijn je opdrachtgevers?
Ik richt me op de zakelijke fotografie. Dat zijn zowel bedrijven als
(onderwijs)instellingen, gemeenten en professionals. Ik maak veel
profielfoto's omdat via het internet
veel mensen (ook zzp-ers) zich
willen profileren. Een goede profielfoto is dan essentieel. Ik doe dus
vooral portretfotografie en maak
foto's voor websites, zoals ook voor
de Groninger Rundveeshow. Mijn
foto's worden tevens gebruikt voor
folders en methodes. Ik heb geen
studio, want ik fotografeer altijd op
locatie.
Wat probeer je op een foto vast te
leggen, waar ben je naar op zoek in
een foto?
Authenticiteit! In mijn vrije werk
zoek ik het moment zoals de mensen of de dieren zijn. Niet mooier
maken, dus zonder opsmuk. Wat

de profielfoto's betreft wil ik mensen weergeven zoals ze zijn op hun
best. En niet geposeerd, maar ontspannen. Het doel van een profielfoto is immers dat ze uitnodigen tot
het opnemen van contact.
Wat fotografeer je het liefst?
Landschappen kunnen heel verrassend en mooi zijn en die fotografeer ik graag als ze zich onderweg
voordoen. Ik ga er niet vaak speciaal op uit om landschapsfoto's te
maken. Eigenlijk heb ik geen specifieke voorkeur; ik fotografeer het
liefst iets wat een bijzondere combinatie van factoren heeft. Zoals
bijzondere grafische lijnen, speciaal lichtinval, een verrassend
moment, schijnbare tegenstellingen. Zo kunnen mist, herfst en lente
vaak mooie fotomomenten geven.
Het totaalplaatje moet wat met me
doen.
Doe je (regelmatig) mee met exposities? En zo ja, wanneer kunnen

we je werken bewonderen?
Ik doe momenteel mee aan een
fotocursus. Met de groep cursisten
organiseren we in het voorjaar van
2017 een expositie. Exacte datum is
nog niet bekend, maar het is wel in
de Stad.
Ik heb wel een paar keer geëxposeerd, zoals in het kerkje in Rottum,
in de kerk van Hornhuizen en in t
Schienvat.
In het Openluchtmuseum het Hoogeland deed ik mee met de expositie
over industrieel erfgoed. Oh ja, en
er heeft eens een enorme tulpenfoto van mij in het Noord Brabants
museum gehangen. Met het torentje van Warffum op de achtergrond.
Zijn jouw foto's ook te koop?
Ja, tijdens exposities zijn mijn foto's te koop. Sommige foto's op
mijn website ook. Er hangt bijvoorbeeld een wandvullende foto van
mij in de bibliotheek van Leens bij
de expositie over Ede Staal.

Heb je naast fotografie nog meer
hobby's?
Eh ja, handwerken: breien. En ik
heb veel gesponnen. Maar ook tekenen en lezen over de geschiedenis vind ik heerlijk.
Momenteel lees ik het boek van
Geert Mak over de levens van Jan
Six, het geeft een heel mooi beeld
van Amsterdam van de gouden
eeuw tot nu.
En paarden. Ik heb vroeger een
IJslander gehad en ik mag ook
graag paarden fotograferen. Vooral
gewoon als ze zichzelf zijn.

Wat maakt jou uniek als fotografe
(volgens jezelf of volgens anderen)?
Wat een moeilijke vraag!! (Na even
nadenken:) Wat ik steeds weer terug hoor is dat ik mensen op hun
gemak stel, wat een ontspannen
sfeer geeft, waardoor de mensen
zichzelf kunnen en durven zijn.
En dát moment pak ik om te fotograferen (authenticiteit).
Volgens Nanko ben ik perfectionistisch, weet ik precies hoe ik het
hebben wil en heb ik veel oog voor
detail. Ik ben flexibel en stel me
bescheiden op. Ben onzichtbaar en

veelzijdig. En ik zeg niet gauw 'nee'
tegen een opdracht.
Tot slot, Annet, wat past het beste
bij jou, als ik zeg:
Fotografie: passie of beroep?
Passie
Kleur of zwart-wit?
Zwart-wit
Natuur, mensen of stilleven?
Mensen
Uit het leven gegrepen of poseren?
Uit het leven gegrepen
Goed voorbereid of het moment
laten bepalen?

Het moment laten bepalen
Deze laatste steekwoorden geven
precies aan, wat ik tijdens het interview heb ervaren. Een vrouw die
dat bijzondere, niet gekunstelde,
moment graag en perfect vast wil
leggen en daar passie voor heeft!
Annet, ontzettend bedankt voor je
tijd en voor dit interview. De foto's
op de achterzijde van t Lougnijs
vond ik altijd al erg mooi, maar ik
weet nu tenminste wie er áchter
deze foto zit.
Alette de Vries-Rennen

IJsvereniging Kantens kijkt terug op een geslaagde 5 november
Op 5 november was het 's middags al een drukte van belang naast de ijsbaan. Het bestuur kreeg bezoek van dhr. De Vries en dhr. Medema van
het SNS-fonds, Henry Kooistra was namens JAHEKO aanwezig. Het bestuur zamelt al jaren oud ijzer in met als doel het onderhouden en verbeteren
van de ijsbaan. Waar de veiligheid op de eerste plek kwam (het aantal verlichtingsmasten is uitgebreid, het hek is vervangen) hebben de mannen
nu met financiële hulp van het SNS-fonds de ijsbaanveger kunnen vervangen.
Henry Kooistra van JAHEKO, sponsor van de ijsbaanvereniging, heeft
ook een duit in het zakje gedaan en
het leveren van de baanveger mede
mogelijk gemaakt. Zaterdagmiddag kwam JAHEKO de veger leveren. Reden voor een feestje volgens het bestuur. Onder het genot
van een hapje en een drankje (goed
verzorgd door Aafke Moorlag) werd
de nieuwe veger bekeken en het
glas geheven op de hulp van SNSfonds en JAHEKO.
's Avonds vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Met een opkomst van 29 leden was het een
drukbezochte vergadering waar het
bestuur erg blij mee was. Hun inzet
is voor hun leden, dan is het fijn dat
zij die erkenning ook krijgen. Leden
van het Kaanster Jeugdhonk-bestuur waren ook aanwezig en vertelden tijdens de vergadering over
de veranderingen in het bestuur en
de plannen voor het gebouw dat

De Kaanster
Vlinthippers
verkopen weer
Oudejaarsoliebollen

gedeeld wordt met de ijsvereniging.
Hierna vervolgde het bestuur de
vergadering en vertelde over de
gezonde financiële kas, de uitgevoerde plannen en de toekomstige

plannen. De vergadering werd afgesloten met een verloting en het
was nog lang gezellig in de kantine
van de ijsbaan.
Herman Wassink

Bakker De Winter uit Kantens
bakt voor ons, evenals andere
jaren, weer oliebollen met en
zonder krenten. Ook de heerlijke appelbeignets kunnen we
van harte bij u aanbevelen.
Medio december ontvangt u
een folder in de bus met mededelingen, waarop u uw bestelling kunt plaatsen.
Bestuur
Kaanster Vlinthippers
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Beste lezer,
Ook deze zomer hebben we weer projecten kunnen uitvoeren in
Roemenië en Oekraïne. We kijken terug op twee goede weken
waarin we met de groep allerlei verschillende zaken voor en met de
dorpen Pir in Roemenië en Tivadar en Tysobyken in Oekraïne konden
doen. In deze nieuwsbrief willen we een overzicht geven over het
afgelopen jaar. Samenvattend kunnen we zeggen dat projecten uit
het verleden van nut geweest zijn en dat verdere ondersteuning
altijd zeer welkom blijft. Namens alle mensen die we hebben kunnen
helpen, bedankt voor alle praktische en financiële steun die aan de
projecten gegeven is!
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Stichting Project Oekraïne
PS: Meer informatie en foto's te vinden op www.projectoekraine.nl

Terugblik projecten Roemenië
De eerste week waren we actief in het dorp Pir in Roemenië. We steunen
hier de bouw van een gebouw dat gebruikt gaat worden als centrale
ontmoetingsplek voor de kerk en diaconie. Het gebouw is bijna af. Onze
groep is bezig geweest met het graven en aanleggen van de riolering.
Tegelijkertijd was er voor de kinderen een kinderbijbelweek waar iedere
dag rond de 100 kinderen op af kwamen. De groep sliep in de school en
er werd gekookt door vrouwen uit de gemeente. Een mooie week, waarin
we ook nieuwe contacten en vrienden hebben gemaakt.

OEKRAÏNE
In Tivadar, een klein dorpje in Oekraïne niet ver verwijderd van de
Hongaarse grens, zijn we de volgende anderhalve week geweest.
In het dorp zijn veel kinderen die
een aantal kilometers moeten afleggen om naar een kinderdagverblijf te gaan. Een kinderdagverblijf
in Oekraïne is te vergelijken met
een kleuterschool. Hier gaan kinderen naartoe van drie tot zes jaar.
Omdat het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf voor hen te ver weg is
gaan veel van hen niet naar school.
Daarom is er gevraagd of wij een
voormalig schoolgebouw willen
helpen opknappen dat zal dienen
als kinderdagverblijf. Wij hebben
de betonvloeren van drie lokalen
voor onze rekening genomen. Dit
doel is gehaald, de vloeren zitten er
in! Zelf gaat men verder met dit
12

project, zolang de financiën dit toelaten. We hebben een bedrag van
2000.00 geschonken en proberen
volgend jaar weer een bedrag bij
elkaar te hebben zodat dit project
voortgang kan hebben.
Ook was er een kinderbijbelweek
voor de kinderen van drie dorpen.
We werden hierbij goed geholpen
door mensen van de kerk uit Tivadar. Iedere dag waren er rond de 50
kinderen. Wij zorgden voor de creatieve materialen en voor het sporten spelaanbod. Voor de kinderen
daar ongekende luxe, alleen al ge-

kleurd papier is iets waar ze bijna
nooit mee werken. We hebben ook
een gift gedaan aan de armenkeuken. In de zomer is deze keuken niet
open omdat veel mensen dan van
de opbrengsten uit hun eigen tuin
kunnen eten. Ook het gebrek aan
financiële middelen is een reden
dat deze keuken in de zomer niet
open is. Er is wel behoefte aan, er
zijn veel zieke mensen die ook in de
zomer graag van deze voorziening
gebruik zouden willen maken. Wij
gaan dit project ook zeker volgend
seizoen weer proberen te steunen
met een gift.
Het laatste project was de bouw
van een extra lokaal voor het Romakinderdagverblijf in Tysobyken. Het
kinderdagverblijf groeit uit zijn jasje en heeft een nieuw lokaal nodig
om zo een groter aanbod te kunnen
doen en bijvoorbeeld de huiswerkklas uit te kunnen breiden, of het
aantal Roma-kinderen dat naar het
kinderdagverblijf komt beter onderdak te kunnen bieden. Het was
goed om te zien dat er mensen zijn
die het jaar rond veel tijd en energie
steken in het runnen van dit verblijf.
TRANSPORT
De afgelopen jaren heeft er in oktober 2015 en in september 2016 een
transport plaatsgevonden. Alle hulpgoederen zijn met grote dankbaarheid ontvangen. Heeft u, voor een
volgend transport, werkende apparatuur, fietsen, kleding, meubels
staan die u graag kwijt wilt? Dan
kunt u contact opnemen met één
van de deelnemers van dit jaar of
een mail sturen naar:
projectoekraine@live.nl
FINANCIËN
We hebben 6.434,69 aan de projecten kunnen besteden het afgelopen jaar: twee keer een transport,
de gaarkeuken in Tivadar, het
Roma-kinderdagverblijf in Tisobyken, het ontmoetingsgebouw in Pir

en de Bijbelweken in Roemenië en
Oekraïne. Uitgebreide informatie
hierover is te vinden in het jaarverslag.

Acties
FLESSENACTIE
De flessenactie in en rond Kantens
loopt nog steeds erg goed. Veel
mensen blijven ze opsparen tot wij
weer langskomen, eens in de twee
maanden op de laatste zaterdag.
Hartelijk dank daarvoor! U kunt zich
aanmelden via de website als u
mee wilt doen.
BOLLENMANDEN
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. Het is een mand
van 40 x 30 cm die gevuld is met vijf
verschillende soorten bollen. De
wilgen bollenmand is geschikt voor
hergebruik. Bestellen kan via:
projectoekraine@live.nl.
GROEP UITHUIZERMEEDEN
Een tijd geleden zijn wij benaderd
door een groep enthousiastelingen
uit Uithuizermeeden die graag projecten wil gaan doen in Oekraïne.
Van 21 tot 29 april 2017 hopen zij
een week naar Oekraïne te gaan
om verder te gaan met twee projecten die wij dit jaar startten: de bouw
van het kinderdagverblijf in Tivadar
en het kinderdagverblijf in Tysobyken voor de Roma-kinderen. Zij
gaan hier heen op eigen initiatief.

Balspel
De Duitse speler gooide zijn bal. 'Wat vreemd', dacht de scheidsrechter,
'hij rolt precies op zijn doel af'. Nu wist de scheidsrechter wel dat dát juist
de bedoeling van het spel is, maar toch. De Zweedse speler was aan de
beurt. De bal maakte een stuitertje bij ieder kuiltje of oneffenheidje.
Daardoor kwam hij niet in de buurt van het kleine balletje. Hij probeerde
het nog een keer. Weer niet. Het leek wel of de Zweedse ballen minder
goed rolden op de baan dan de Duitse. De scheidsrechter besloot goed
op te letten. De Duitser was weer aan de beurt. Daar ging de bal weer,
onverstoorbaar op het doel af. De wedstrijd werd gewonnen door de
Duitser. De scheidsrechter besloot na afloop de winnende ballen eens te
bekijken. Ze voelden anders aan. Klopte dit wel? Op de weegschaal. Ze
bleken een stuk zwaarder dan toegestaan is. De Duitser werd gediskwalificeerd en de winst ging naar Zweden. De organisatoren waren benieuwd hoe de ballen verzwaard waren. De metalen ballen werden in een
werkplaats open gezaagd. De ballen, die normaal hol zijn, waren gevuld
met kwik omgeven door schapenhaar. Alleen kwik gaat niet, dat gaat
klotsen. Misschien heeft de fraudeur gedacht: ik neem lood met paardenhaar of kattenhaar. Misschien heeft hij dat ook wel geprobeerd. Het moet
nog een hele toer geweest zijn om de ballen weer uitgebalanceerd te
krijgen. Anders zouden ze ineens alleen naar links of naar rechts sturen
en dat is niet de bedoeling. Precisiewerk dus.
In welke belangrijke sport gaan mensen zo ver?
We hebben het over de kwartfinale van de Europese Kampioenschappen
Pétanque onlangs in Monaco. Getipt door een dorpsgenoot die een artikel
hierover aantrof in een Zweedse krant. Iedereen denkt dat jeu de boules,
zoals we het in Nederland meestal noemen, een suffe sport is voor
ouderen. Bovenstaande geeft wel aan dat dat inmiddels achterhaald is.
Maar waarom dan toch zo'n suf imago?

Jeu de boules is de verzamelnaam van een aantal balspelen, die
waarschijnlijk hun oorsprong in Griekenland vonden. De Romeinen
verspreidden het spel verder Europa in. Soms werd gespeeld met houten,
soms met stenen kogels. Je moest er redelijk sterk voor zijn en bij
sommige variaties mocht je een aanloop nemen om zo ver mogelijk te
komen. In de Middeleeuwen verdween het spel nagenoeg om in de 19e
eeuw weer op te bloeien in de Provence. Nu was er destijds een zeer
ervaren en bedreven en vooral gedreven speler aldaar. Maar helaas, hij
werd getroffen door reuma. Er restte hem niets anders dan naar zijn sport
te kijken. Daar was hij echter de man niet naar. Hij sloeg aan het denken.
En hij verzon een nieuwe variant van jeu de boules. Hij noemde het
pétanque.

De naam zou misschien afkomstig zijn van pieds tanqué, voeten bij
elkaar. Er zijn meerdere verklaringen. In ieder geval moeten je voeten bij
elkaar in een cirkel staan en probeer je de boules zo dicht mogelijk te
krijgen bij een klein balletje, het butje. Wie dat het best lukt wint. Het zou
kunnen dat dit spel daardoor een oude-mannenimago heeft gekregen.
Vanuit de Provence is dit spel de wereld in getrokken en wie ooit in
Frankrijk is geweest zal hebben gezien dat naast de oude mannen op
pleintjes, er op grote toernooien voor veel geld door atletische jongeren
op het scherpst van de snede gespeeld wordt.
En nu komen we waar ik zijn wilde. Ik houd me namelijk met vele
dorpsgenoten ook bezig met dit spel. De suffe sfeer ligt achter ons. De
sport is volwassen. Van nu af aan zal ik zeer kritisch de loop van de ballen
volgen en zo nodig mijn digitaal weegschaaltje uit de keuken tevoorschijn
halen. Of koop ik wat kwik en scheer een schaap?
Dorpsgenoten weest gewaarschuwd.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl
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Adventsviering bij kaarslicht
Zondagavond 11 december organiseert de plaatselijke commissie
van de Stichting Oude Groninger Kerken een adventsviering bij
kaarslicht in de Georgiuskerk te Stitswerd.
Evenals voorgaande jaren is ds. Doekle de Boer, emeritus predikant
uit Leeuwarden, de voorganger. Er is bijzondere medewerking van
het Vocaal Ensemble Het Hoogeland o.l.v. Mirna Westra en Rudi
Diekstra bespeelt het kerkharmonium. Inwoners van Stitswerd
verzorgen zelf de vier Bijbellezingen. De aanvang is 19.00 uur en
parkeren kan weer op de bekende
terreinen bij boerderij Wibbens en
boerderij Oudman. Komt u vroegtijdig,
want ieder jaar is de kerk vol.

Pieremachochel
De vorige maand stelden we u in het Grunneger Houkje enkele vragen
over de Pieremachochel. We kregen enkele reacties uit Kantens en
Rottum, waarvoor dank. De Pieremachochel is gehouden in het jaar
1986, dus 30 jaar geleden. Hij werd georganiseerd door de Rabobank
Middelstum/Kantens ter gelegenheid van een jubileum. Iedereen mocht
meedoen, de bootjes voeren door het Boterdiep van Kantens en Middelstum.
Er kwamen ook foto's binnen, maar
iedereen maakte natuurlijk hoofdzakelijk foto's van zijn of haar eigen
bootje. De Kloosterspeulers van
Rottum hadden een bootje van
kloostermoppen gemaakt. De monniken Erik Hoekzema, Albert Platje
en Lammert Bierema moesten het
bootje op koers houden, dat net als
vroeger op de wal (joagpad)werd
getrokken door de monniken Gé
Hoekzema en Mieke Platje. (denk
aan beeld in Onderdendam). De
tocht duurde zeker lang, want op het
laatst begonnen de jongens in het

bootje wat te 'donderjagen' en sloeg
het om. Hoe de Vrouwenraad aan
het thema 'de Overval' kwam is nu
ook duidelijk. De Rabobank had
prijzen beschikbaar gesteld. De kas
van de Vrouwenraad kon wel wat
geld gebruiken. In die jaren moest
er in de herfst worden gecollecteerd, waar de commissieleden een
hekel aan hadden. We dachten daarom dat we de bank maar moesten
overvallen.
De foto's drukken we hierbij af.
Anje van der Hoek

Giften:
Afgelopen periode hebben we de volgende giften mogen ontvangen:
IJSVERENIGING Kantens ...............................................
25,00
Volksdansgroep ............................................................
20,00
Damclub ......................................................................
25,00
Stichting Project Oekraïne ..............................................
20,00
Orgelcommissie Antoniuskerk ........................................
25,00
Bernleftheater ...............................................................
35,00
Christelijk gereformeerde Kerk Kantens ...........................
35,00
Hartelijk dank voor uw gaven!
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Haandwaarken
t Zat ter aal vroug ien bie mie. k Mog
geern n beetje knudern. Moe haar
t naaimesien ook aaltied op toavel
stoan, dij zel mie wel aanstoken
hemmen.
n Tied leden stond der ien verschaaiden kraanten n oproup van
Museum Stad Appingedam of der
mènsken wazzen dij olle haandwaarkspullen haren, o.a. wat ze
vrouger op schoul moaken mozzen. Vrouger mozzen wichter ja nog
braaien en hoaken leren op schoul.
Om joen haandwaarkakte te hoalen,
mos ie hail veul veurbeelden moaken. Doarom staait ter bie ons op
zoller nog n deus vol spullen, van
inktlap tot n luierbroekje.
Ien t Schienvat het t ook n moal op
n tentoonstellen legen en vraauwlu
vonden t mooi om te zain. 'O, dat heb
k vrouger ook op schoul moakt',
raipen ze.
k Haar eefkes reageert op de oproup van t Museum, mor ze haren
zoveul tillefoontjes kregen, dat ze
haren mienent nait neudeg.
Wie wollen zain wat ze der van
moakt haren en zo gingen wie op n
dag noar Daam tou. t Museum zat
ien n monumentoal pand tegenover
kerk, noast de Zulverkoamer. Der
laag n biezundere toen veur mit n
theehoeske woar n old servies op
toavel stond. Wel n dikke ket veur
deur laangs.
'k Goa wel aargens zitten, goa doe
de haandwaarkerij mor bekieken',
zee mien man. Mor dat vil tou, veur

Van Dou en Nou op t Hogelaand
Oet de Grunneger lessen van Kees Reinders

manlu was der genog te zain. Koamers mit oldheden en doar tussen
olle haandwaarkspullen mit hier en
doar n nije quilt. n Muur mit alpmoal
maarklappen, borduurwaark, knuffels, gehoakte spullen, n holten
wasrekje mit gebraaid ondergoud
om heerd tou en hail veul dingen dij
ie bruken mouten bie t haandwaarken zoas braaipennen, hoaknaalden, te veul om op te nuimen. Willen
ie n èndje braaien aan n das, t kin
ook, t ligt op toavel.
Tot 8 jannewoarie kinnen ie nog
kieken goan. Ientree: 4,- n Kopvol
kovvie of thee mit cake 1,50
Wel dut joe wat!
Anje van der Hoek

Credo Mien bestoan
Ik vroag de wind mor dij verstaait mie nait,
Ik vroag de zee dij zingt heur aigen laid,
Geef mie de nacht din heb ik onderdak,
Doarom, doarom zing ik.
Ik zai de vogels tegen d'oavendlucht,
Ik denk mien leven in n vogelvlucht,
Geef mie de nacht din heb ik onderdak,
Doarom, doarom zing ik.
Ik wait, der is n tied van komen,
En ook n tied van goan,
En alles wat doar tussen ligt,
Ja, dat is mien bestoan.

Aan raais mit snik, traain of bus (4)
Spoor op t Hogelaand
Ien 1884 begunde S.S. mit spoorweg van Stad noar Delfsiel. Behaalven
gewone traain voarde ook lokoaltraain, mit meer haltes.Traain dee der
annerhaalf uur over en hil hò ien: Halte van Stad, Kostverloren, Oadörp,
Saauwerd, Beem,Wietwerder Halte, Steem, Loppersom,Aimen, Oosterwietwerd en n Daam.
Ien 1887 wer Grunneger Lokoalspoorwegmoatschoppij (G.L.S.)
opricht. Dij begunde in 1891 mit
leggen van spoor van Saauwerd
noar Roschoul. Veurof haar der
kwezzie west over woar of spoor
laans goan zol. Oethoesters mainden dat t beste was dat traain over
Zanneweer, Kannes, Middelsom,
Onnerndaam, Beem, Noorwol, en
Zuudwol noar Stad goan zol.
Dat ging nait deur. Benoam t (boeren) Genootschop van Nieverhaid
ien pervinzie Grunnen zat ter achter
heer dat traain bielaans Oskerd,
Waarvum en Bavvelt ree en zo is t
gebeurd. Dij 27 kilomeders spoor
mozzen 859.000 gullen kosten.Twij
joar loader kon traain der over. Dij
noar Stad tou wol, mos ien Saauwerd overstappen.

der waark op doan om dat veranderd te kriegen. Sumtieds leverde
dat haalf waark op, zoas Wietwerder Halte van Middelsom, dij 3,5
kilomeder boeten t loug kwam en al
gaauwachteg weer opdoukt is,
omreden der stapte te min volk ien
of oet.
Behaalven spoor mozzen der ook
overwegen en bruggen baauwd
worren en vanzulf stoatsions. Ien
1884 werren deur S.S. stoatsions
baauwd ien Halte-Stad, Saauwerd,
Beem, Steem, Loppersom, n Daam,
en Delfsiel. Baaide lesten kregen
wat vernoamer aanzain as anern.
G.L.S.baauwde ien 1893 stoations
van Winzem, Bavvelt, Waarvum,
Oskerd, Oethoezen, Mij en Roschoul, mit hal, ketoor, wachtkoamers en wonerij veur chef.

G.L.S het ook spoar noar Zoltkamp
legd, van 1922 ofaan konnen lu van
Winzem, over Roanem en Ainrom
noar Hoorn-Wij en din over Lains en
Ollerom noar Zoltkamp, mit nkanner negentiendehaalf kilomeder.
Dat het zöstien joar duurd, tot 1938
en 1942 is lien opdoukt.

HOU OF T WIEDER GING
Ien 1937 binnen aal spoorwegonnernemens opgoan ien N.V.Nederl.
Spoorwegen (N.S.) Noa 1945 was
t gaauwachteg doan mit stoomlokemotieven; dieselmotor mos t
waark overnemen.
Mit vervoer van vracht ging t stoaregaan achteroet. Vrachtauto's
hemmen dat mainst overnomen,
allint noar de hoavens is nog vrachtvervoer. Der het wel ais proat van
west, om vervoer van volk over
spoor noar Roschoul en Delfsiel
over te doun aan busdainsten.
Tot op t heden is t der nait van
kommen. Spoor noar Roschoul
wordt allerdeegs verlengd tot aan
Aimshoaven tou.

WAT TER AAL NEUDEG IS
Veur spoordiek was grond neudeg
en doar dat vothoald wer, bleef n gat
over en Waarvumers en Lopsters
hemmen doar n swimbad van
moakt. Spoor trok nije struktuurlienen deur t Hogelaand, eerste moal
dat zuk n grode iengreep ien t laandschop doan wer.
Om zoveul as t aits kon aal gemaintes te gerieven, kreeg spoor wel ais
n wat kronkelg verloop, ien lien
noar Delfsiel zit bie Saauwerd n
krapaan hoakse bocht, kaant op
van Beeem. Lougen dij nait aan t
spoor kommen zollen, hemmen

Loater meer
Aldert Ritzema

Ede Staal
22 juli was het 30 jaar geleden
dat Ede overleed.

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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Kerstsfeer in Rottum
Expositie Margriet Ketting
Op 20 november is het zover, de expositie van Margriet Ketting in het
kerkje van Rottum gaat van start. Buiten wordt u opgewacht door een
kerstgroep en in de kerk is er een feestelijke kerst-tentoonstelling die
u helemaal in de sfeer brengt. Glaskunst, schilderwerk op doek, iconen
en volkskunst en verder quilts, iconen op stof, borduursels die verwerkt
zijn in wandkleden en spreien of gordijnen, dit alles is te bewonderen.
Margriet Ketting is een veelzijdig
kunstenaar. Daarnaast geeft zij
workshops en houdt zij lezingen
door het hele land over verschillende onderwerpen zoals de geschiedenis van iconen. Ze schrijft verhalen en leest voor uit eigen werk.
Haar doel is anderen te inspireren
en de creativiteit te activeren.
De expositie is te zien van 20 november 2016 tot 11 januari 2017,
dagelijks van 10.00 - 17.00 uur in
het kerkje van Rottum, Kloosterweg 17.
Op verzoek zijn er dagelijks rondleidingen met koffie/thee/gebak mogelijk. Voor informatie 06-2240 1387.

Bijzonder kerstconcert
in Antoniuskerk
De Orgelcommissie organiseert ook dit jaar, op zaterdag 10 december,
weer een bijzonder kerstconcert in de Antoniuskerk. Het Groninger
Studentenkoor o.l.v. Mirna Westra is opnieuw bereid gevonden om een
fraai concert te verzorgen in de met veel waxinelichtjes verlichte kerk.
Het programma bestaat uit vocale kerstmuziek uit verschillende landen
en er is ter afwisseling een samenzang opgenomen. Vincent Hensen
bespeelt het 17e eeuwse orgel en verzorgt tevens een paar orgelsoli. De
toegang is slechts 8,00 inclusief een glaasje glühwein na afloop, in de
koorruimte van de kerk. We hopen evenals het vorig jaar velen van u
te mogen begroeten. De aanvang is 20.00 uur.
Het Groninger Studentenkoor is een
jong en ambitieus koor dat bestaat
uit 17 zangeressen. Drie keer per
maand wordt er hard gerepeteerd
aan zowel klassiek als licht repertoire. Het koor wil een breed scala
aan muziek laten horen en legt de
lat hoog. In 2014 is het koor ontstaan, doordat een aantal enthousiaste oud-leden van het Groninger
Jeugdkoor aangaf te willen blijven
zingen. Sindsdien is het koor door
middel van audities aangevuld tot
deze groep zangeressen en zijn er
al vele concerten geweest. Zo is er
een samenwerking geweest met
het NNO, heeft het koor zichzelf
gepresenteerd op het Pedaal Vocaal festival, deelgenomen aan het
Nederlands Koorfestival en zijn er
zowel eigen concerten als gezamenlijke concerten met het Groninger Kinder- en Jeugdkoor gegeven. In 2017 zal het koor weer twee
eigen concerten geven op 1 april.
Voor meer informatie:
www.groningerstudentenkoor.nl
Musicus Vincent Hensen (Winschoten, 1986) studeerde vanaf
2005 Docent Muziek aan het Prins
Claus Conservatorium in Groningen, met als eerste musiceervak
orgel. Zijn docent was Theo Jellema. Na deze studie begon hij met de
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hoofdvakopleiding orgel aan hetzelfde conservatorium, als leerling
van Erwin Wiersinga. Hij behaalde
in juni 2014 zijn tweede bachelor.
Ondertussen bereidde hij zich voor
op de master aan de Nederlandse
Beiaardschool. Op 31 mei 2015
won hij het Internationaal Beiaardimprovisatieconcours in Den
Bosch en in juni 2015 is hij toegelaten tot de masteropleiding
Beiaard, welke valt onder de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.
Vincent Hensen begon zijn muzikale carrière al op jonge leeftijd als
organist van de huidige protestantse gemeente in Oude Pekela, waar
hij de beschikking had over een
groot Van Oeckelen-orgel uit 1865.
In 2004 begeleidde hij zijn eerste
vaste koor. Vanaf 2006 dirigeert hij
verschillende koren, waaronder
sinds 2013 het Toonkunstkoor Delfzijl. In Appingedam is Vincent in
2012 benoemd tot cantor-organist
van de Nicolaïkerk, waar hij de
cantorij leidt en het mooie Hinszorgel uit 1744 bespeelt. Van Roos in
de Regio Winschoten en Parkstad
Veendam is Vincent in 2016 tot
beiaardier benoemd.
Kijk ook eens op
www.vincenthensen.com

Agenda
Rottum
Kerkje Rottum
20 december tot 11 januari
10.00 - 17.00 uur
Kerstsfeer in Rottum
expositie Margriet Ketting
zie elders in deze krant
__________________________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
Vrijdag 25 november
Dorpshuis
20.00 uur
ontmoetingsavond
Zaterdag 17 december
Dorpshuis
14.00 - 16.30 uur
kerstknutselmiddag
zie elders in deze krant
________________________________________________________

Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 - 22.00 uur
Woensdag 7 december
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
bridgeclub
Vrijdag 9 december
t Schienvat
v.a. 19.30 uur
kerstmarkt

Zaterdag 10 december
Antoniuskerk
20.00 uur
kerstconcert
entree 8,00
Dinsdag 20 december
t Schienvat
v.a. 20.00 uur
kerstavond Vrouwen van Nu /Nut
lezing midwinterhoorns
VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT
Maandag
19.00 - 22.00 uur
toneelclub Advendo
Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
20.30 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)
Donderdag
18.45 - 19.15 uur
gymnastiek 55+ op muziek
19.30 - 20.30 uur
bodyshape
19.30 - 22.30 uur
damclub
Vrijdag
17.00 - 20.00 uur
salon Leutje Lanteern geopend
(geen afhaal van snacks)
Vaste menu's:
visfilet, gehaktbal, kippenpoot, poffert 6,50, shoarma wraps, Turks
brood of patat 7,50, schnitzel,
zalm 8,50, toetje v.a. 2,00
20.00 - 23.00 uur
biljartclub
Zaterdag
18.00 - 20.00 uur
Vlinthippers
Voor vragen of verdere informatie
kunt u bellen met
t Schienvat: 55 12 80
b.g.g. Jeanet 06 24 88 38 07
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 4 december
11.00 uur ds. A.G. Bruijn
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 11 december
09.30 uur ds. J.P. v. Bruggen
14.30 uur ds. Th. J. Havinga
Zondag 18 december
09.30 uur ds. P.A. Slager
16.30 uur ds. C. v.d. Leest
Zondag 25 december (kerst)
09.30 uur ds. H.G. Gunnink
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zaterdag 31 december (oudejaarsdag)
19.30 uur leesdienst
Zondag 1 januari (nieuwjaarsdag)
10.00 uur ds. P.A. Slager
14.30 uur ds. T. Groenveld
CHR. GEREF. KERK KANTENS
Zondag 4 december
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. H. Fahner
Zondag 11 december
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 18 december
09.30 uur ds. R. Jansen
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 25 december
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zaterdag 31 december
19.30 uur ds. J. Oosterbroek.
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 4 december - 2e advent
Antonuiskerk
10.00 uur prof. dr. L.J. van den
Brom, Haren
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Zondag 11 december - 3e advent
Antoniuskerk
10.00 uur drs. J.W. Bassie, Groningen
Georgiuskerk Stitswerd
19.00 uur ds. D. de Boer, Leeuwarden, adventsviering bij kaarslicht
m.m.v. Vocaal Ensemble Het Hoogeland
Zondag 18 december - 4e advent
Antoniuskerk
10.00 uur ds. R.P. Oosterdijk, Haren (koffie en thee in Salem)
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 27 november
19.00 uur ds. H. Poot
Zondag 11 december
19.00 uur ds. H. Poot
Zondag 26 december 2e kerstdag
19.00 uur ds. E.B.G.W. Ockels
Zondag 31 december
19.00 uur ds. E.B.G.W. Ockels

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.

Weekenddiensten
TANDARTSEN:
26 en 27 november
Tandartspraktijk Booij
Winsum 0595 441545
2 december
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen 0595 431716
3 en 4 december
Tandartspraktijk Middelstum
Middelstum 0595 55 22 92
10 en 11 december
C.H. de Lange
Leens 0595 571427
17 en 18 december
Tandartspraktijk Conradie
Bedum 050 3012337
23, 24 en 25 december
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen 0595 431716
26 december
Tandartspraktijk Aan de Meeden
Winsum 0595 442244
27 en 28 december
Tandartspraktijk Ezinge
Ezinge 0594 622121
29 december
C.H. de Lange
Leens 0595 571427
30 en 31 december
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen 0595 431716
Patiënten van de aangesloten praktijken binnen de Vereniging Tandartsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten www.vtng.nl raadplegen voor informatie over de
dienstdoende tandarts/praktijk.
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.
__________________________________________

DOKTERSDIENST:
0900-9229
________________________________________________________________________________________________
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

Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Zwanny Hofman
Hilma Oudman-Dam
Aldert Ritzema
Alette de Vries-Rennen
Eindredactie:
Wimjan Rietdijk
_________________________________________
Kerstnummer
uiterste inleverdatum
9 december 2016
Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens
Per mail
info@tlougnijs.nl
De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
________________________________________
Administratie
Wimjan Rietdijk
J. Tilbusscherweg 2
9998 XB Rottum
551924
info@tlougnijs.nl
www.tlougnijs.nl

Foto van de maand
Jan
Beeldbouwer Jan Steen uit Den Andel is op 8 september jl. overleden. Zijn atelier stond en hing vol met dingetjes
die hij vond: schelpjes, schedeltjes, veren, stukjes boomschors, steentjes, en andere -soms ook roestigevoorwerpen uit de natuur. Hij verwerkte ze vaak in zijn kunstwerken zoals schilderijen, tekeningen, kijkdozen,
beelden in brons in allerlei soorten, groot en klein. Vogelmensen, rietlopers, dragers, vleugelmannen,
buitelaars, drijvers, slijkkruipers en balancerende wielers zijn daar voorbeelden van. Zijn rank gevormde
figuren waren altijd in evenwicht en balans of probeerden los te komen van de aarde. Zijn werk is uniek, net
zoals hijzelf. Een buitengewoon inspirerende en lieve man is weggevlogen…
Voor wie alsnog geïnteresseerd is geraakt in zijn werk: zie http://www.jansteen.info/
Paul Moonen
_____________________________________________________________________________________________

Midwinterhoorns in t Schienvat
De afdeling Middelstum/Kantens e.o. van Vrouwen van Nu organiseert een bijeenkomst op dinsdag 20
december in t Schienvat. Voor deze midwinteravond zijn dhr. en mw. Kuiper uit Diever uitgenodigd. Zij verzorgen
een presentatie over midwinterhoorns en laten de aanwezigen kennismaken met de geschiedenis, het gebruik
en geluid van de midwinterhoorn, zoals die in Noordoost Nederland nog wordt bespeeld. Ze laten
veel hoorns zien en horen en vertellen waarvoor ze gebruikt worden en wat de herkomst is.
Ook wordt uitgelegd hoe een hoorn wordt gemaakt en als u wilt mag u proberen om op een
te blazen. De aanvang van de avond is 20.00 uur.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
Namens het bestuur,
Gé Hoekzema,
secretaris Vrouwen van Nu afdeling Middelstum/Kantens e.o.

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

Oud Papier
zaterdag 17 december
vanaf 09.00 uur
T 0595 - 439907
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