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De oranje prijspompoenen van Stitswerd
Zijn ranken slingeren zich door de halve tuin. Maar de natuur wint het van de natuur: een worm vreet onze
prijspompoen aan. We stoppen hem in de soep voor hij wegrot en kijken elkaar boven een bord pompoensoep
mistroostig aan. Nee, dit jaar worden we geen winnaar.

Er zijn jaren geweest waarin het
podium vol lag met knotsen van
pompoenen, kiloknallers met een
omvang om u tegen te zeggen. Dit
jaar is geen pompoenjaar, is de
conclusie als we het dorpshuis
binnenkomen. Maar voor we onze
nederlaag echt moeten aanvaar-
den - als ons oranje kunststukje
wordt gewogen en te licht bevon-
den - wacht ons een heerlijke maal-
tijd. Een pompoenmaaltijd  hoe kan
het ook anders. Verschillende dor-
pelingen zijn in de weer geweest
om ons te voorzien van maar liefst
drie soorten pompoensoep: een
mild-pittige Algerijnse, een frisse

appelpompoensoep met gember
en een pittige soep naar traditioneel
recept. Ook is er stokbrood met
zelfgemaakte kruidenboter, pom-
poencake met walnoten en bowl
na.
Bij gebrek aan onze weegmeester
Bart de Vogel, die traditiegetrouw
elk jaar alle pompoenen de maat
neemt, nemen twee dorpelingen
het voortouw. Ze hebben een frons
tussen de wenkbrauwen staan
omdat ze hun taak zo ernstig opvat-
ten. Of is dat omdat hun zicht er met
de jaren niet beter op is geworden
ondanks beider leesbrillen? 'Vol-
gens mij moeten ze een nieuwe

leesbril,' mompelt iemand achter
me besmuikt. Enfin, het mag de pret
niet drukken, sterker nog: over-
buurman en overbuurman ontpop-
pen zich tot een komisch duo. De
mannen gaan volledig op in hun
werk, hanteren de wetten der logi-
ca: 'Als dei en dei elk honderd
benn'n, din kin dizze van tweihon-
derd d'r ook ja op'. In onverstoor-
baar Gronings wordt elke hande-
ling benoemd om het publiek voor-
al niets te doen ontgaan. 'Leuk speel-
goed, hè jongens?' moedert iemand
geamuseerd bij het zien van het
enthousiasme van de buurmannen.
Het is duidelijk wie de verliezer is.
Elke deelnemer had zaad voor reu-
zenpompoenen gekregen, maar
deze rebel had zich kennelijk voor-
genomen om vooral het tegendeel
ervan te worden. 'Hoe heb je hem
geteeld?' informeert buurman om
te voorkomen dat hij volgend jaar
door dezelfde fout onderaan de lijst
bungelt.

Lees verder op pagina 2
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1. We chatte ff met...
Svenn Hamming, Kooistraat in
Kantens.

2. Wat is je favoriete muziek?
Hip-hop.

3. In welke tak van sport zou jij wel
wereldkampioen willen worden?
Voetbal.

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

5. Wat is je favoriete vakantiebe-
stemming?
Ik ga vaak naar Ameland, maar
Turkije lijkt me ook wel leuk.

6. Voor wat voor gerecht kunnen
we je 's nachts wakker maken?
Italiaans eten.

7. Op welke site ben je vaak te
vinden?
www.youtube.com .

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
er uit?
Een goede baan vind ik het belang-
rijkste.

9. Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Kaanster Kermis.

10. Wat zou jij in het dorp waar je
woont willen veranderen en waar-
om?
Een voetbalkooi, dat is leuker om in
te voetballen.

11. Tot slot, met wie chatte we de
volgende keer?
Romy Zuidhof.

De lijstduwer ziet er zelf de humor
wel van in: 'Ik ben nogal van 'de
natuur moet zijn werk doen' en dan
is dit het resultaat.' En zo wordt elke
prijspompoen gewogen en geme-
ten en lustig becommentarieerd.
Het is evenzo duidelijk wie de win-
naar is. De wegers worden niet
lyrisch, zitten volledig in hun rol.
Met een quasi-zuinige blik: 'Er zit
nog wat modder aan, dat trok jullie
net over de streep.'

De pompoenenlijst:

1) Jantien Nanninga
13.600 gram ................. 113 cm
2) Bert en Carla Slootmaker
9.000 gram .................... 98 cm
3) Loekie Vorst
8.420 gram .................... 98 cm
4) Fronica en Kor
5.820 gram .................... 80 cm
5) Familie Oudman
4.620 gram .................... 72 cm
6) Jan en Roelie Stol
3.640 gram .................... 64 cm
7) Pol Wijnberg
120 gram ....................... 22 cm

Antrude Oudman
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Na een onstuimige storm is Sin-
terklaas weer in Nederland aange-
komen. Tijdens de boottocht zijn er
veel pakjes overboord geslagen en
het boek van de Sint was ook te
water geraakt. Maar gelukkig is,
ondanks deze omstandigheden, de
goedheiligman toch goed in Kan-
tens aangekomen.

Achter bij de molen stonden veel
kinderen met hun ouders te wach-
ten. Maar niemand had verwacht
dat Pakjesboot 8 uit de andere rich-
ting zou komen. Het kompas van de
boot was door de storm in de war
geraakt, maar Sinterklaas wist toch
nog op tijd vanuit Middelstum bij de
molen te arriveren.
Muziekvereniging Uno Animo uit
Zuidwolde stond daar ook te wach-
ten, net als de vele kinderen met
hun ouders, opa's en oma's. De
kinderen waren uitgelaten en blij
toen de boot arriveerde. Na een
geweldig ontvangst door Harriët,
kon een feestelijke optocht door het
dorp beginnen. Dorpshuis t Schien-
vat was het eindpunt, waar een
gezellige kindermiddag werd ge-
houden. In het dorpshuis werd er
gedanst en gezongen op zwarte

pietenmuziek en Sinterklaas riep
een aantal kinderen op het podium
die iets moois te vertellen hadden.

Sinterklaas heeft zijn bewondering
uitgesproken over de mooie knut-
selwerkjes die waren ingeleverd

Pakjesboot 8 legt weer aan in Kantens

en reikte hiervoor de volgende prij-
zen uit:

Leeftijd 4 en 5 jaar; 1e prijs Noa, 2e
prijs Laure/Fenne/Lise. 3e prijs
Lesly, Silvan, Youri en Nick. Leef-
tijd 6 jaar; 1e prijs Pelle, 2e  prijs
Sinne, 3e prijs Ties. Leeftijd 7 en 8
jaar; 1e prijs Levi, 2e prijs Aukje, 3e
prijs Mette en Sherena.

Het was wederom een geslaagd
kinderfeest.

Het is mogelijk om op 5 december
Sinterklaas met 2 zwarte pieten op
huisbezoek te krijgen. Voor een
kwartier vragen we € 15,00.

Hierbij willen we al onze spons-
oren heel hartelijk danken voor hun
bijdragen om het Sinterklaasfeest
mogelijk te maken. HEEL HARTE-

LIJK DANK! Ook willen we u niet
onthouden wat de lijstcollecte in
het dorp heeft opgeleverd! De op-
brengst van de lijstcollecte was €
521,33. Volgend jaar zal Sinterklaas
zeker weer in Kantens aankomen!

Sinterklaas en zijn zwarte Pieten
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De school is (bij het schrijven van dit stukje) alweer in 5 december-
stemming. Er ligt een pakjesboot in de gang, er liggen kleurig ingepakte
pakjes her en der door de school verspreid en er wordt in de groepen druk
geknutseld aan mooie Zwarte Pieten en Sinterklazen.

Maar er wordt natuurlijk ook ge-
woon heel hard geleerd. Rekenen,
lezen, taal, spelling en sinds de
herfstvakantie ook Engels voor de
hele school. Werd het vak Engels
tot nu toe aangeboden aan de groe-
pen 6, 7 en 8, vanaf november
krijgen de kinderen op de Klinken-
borg het vak Engels vanaf groep 1.
“Waarom?”, vraagt u zich mis-
schien af, ”kunnen jullie er niet
beter voor zorgen dat de kinderen
goed Nederlands leren spreken,
lezen en schrijven?”
Natuurlijk is dat heel belangrijk en
we zijn daar onverminderd mee
bezig, maar de tijden veranderen
en ook Engels is een belangrijke
taal om te leren. En hoe jonger je
begint met het aanleren van een
tweede taal, hoe makkelijker dat in
het algemeen gaat. Kinderen ko-
men tegenwoordig veel eerder en
meer in aanraking met de Engelse
taal dan de generaties voor hen.
Denk aan de series op tv of games
op de Playstation of Xbox. En op de
middelbare school is Engels voor
iedereen een verplicht eindexamen-
vak.
Daar spelen de makers van de
lesmethodes op in. Toen we dus op
zoek waren naar een nieuwe me-
thode Engels voor de bovenbouw,
ontdekten we dat er ook voor de
onder- en middenbouw prachtig
lesmateriaal beschikbaar was; een
leerlijn met per les een leuk filmpje
(door Engelse kinderen gespeeld of

ingesproken) en liedjes, om de taal
te leren verstaan en spreken. Vanaf
groep 6 komen daar werkboeken
bij om het Engels ook te leren lezen
en schrijven. Zo wordt de moeilijk-
heidsgraad heel langzaam opge-
voerd om aan het eind van de basis-
school goed voorbereid de over-
stap naar het voortgezet onderwijs
te kunnen maken.

Wij, het team, zijn heel enthousiast
en we merken dat de leerlingen het
ook erg leuk vinden. Wees dus niet
verbaasd wanneer u met een kleu-
ter het volgende gesprekje kunt
voeren:

Hello!
Hello!

What's your name?
My name is Jan.

What's your name?
My name is Noor.

Goodbye!
Goodbye!

En het zou mij niet verbazen wan-
neer Sinterklaas een voorstelling
(deels) in het Engels voorgescho-
teld krijgt bij zijn bezoek aan de
Klinkenborg.

Anne Praktiek

Het bevlogen verhaal
van een tropenarts
In de gezamenlijke jaarlijkse bijeenkomst van de Vrouwen van Nu en het
Nutsdepartement Middelstum en Kantens op woensdag 15 november
jl., kregen de 45 aanwezige leden het verhaal van het leven van Marianne
Reimert, haar man en twee kleine zoontjes te zien en te horen. Een
bijzonder en ontroerend verhaal.

Marianne, tropenarts, vestigt zich
in een dorpje in Congo - Brazzaville
Pokola - en haar man heeft een
baan in een moderne houtfabriek
aldaar. Twee werelden naast el-
kaar en met elkaar. De gecertifi-
ceerde houtfabriek heeft, naast
moderne apparatuur ook moderne
sociale voorzieningen voor zijn
1.000-koppig personeel: er wor-
den, uiteraard houten, huizen voor
het personeel gebouwd aan lange
rechte straten. Midden in het oer-
woud rijden tractoren en vrachtau-
to's en er worden in de fabriek
tientallen houtsoorten verzaagd tot
keurige planken voor export. Er
wordt met beleid gekapt. Er mogen
maar 7 bomen, die voor de houtkap
geschikt zijn, van één hectare om-
gezaagd worden. En daarna moet
men jaren wachten totdat er weer in
dat gedeelte gekapt mag worden.
En te midden van deze moderne
wereld heeft Marianne een dok-
terspraktijk voor een oppervlakte
ter grootte van onze vier noordelij-
ke provincies. Met één stationcar
en één verpleger begeeft ze zich
over hobbelige, drassige en soms
onbegaanbare wegen naar de vele
dorpjes die tot haar praktijk beho-
ren! In een gebied waar o.a. Pyg-
meeën wonen , die met hun medi-
cijnmannen hun eigen geneeswij-
zen hebben. Marianne en enkele
helpers, verplegers, stellen zich
aanvankelijk op in dienst van de
inheemse bevolkingsgroepen.
Maken eerst contact met de men-

sen en hun geneeswijzen, die veel-
al ook lang zo gek nog niet zijn.
Kruiden en rituelen zijn voor
hen heel belangrijk. Ze wekt ver-
trouwen en langzamerhand maakt
ze ook háár geneesmethoden  be-
kend. Laat ze zien hoe soms een
enkel pilletje veel goed kan doen.
Ze leidt inheemse jonge mensen op
tot verpleger en bouwt in de dorpjes
een netwerk van praktijkjes op, die
ze op geregelde tijden bezoekt en
voorziet van medicijnen en nieuwe
tips geeft. Ze bouwt samen met
iemand, die veel onder de pygmee-
ën gewerkt heeft, een manier van
medische hulp op, zodat wanneer
Marianne er niet is, het werk door
gaat.
De laatste van de vele dia's toont
ons een ontroerend plaatje van een
dertigtal inheemse verplegers, sa-
men met Marianne, haar man en
hun twee spierwitte kleine zoon-
tjes, die als een rode draad door alle
dia's dartelen.
Zo kan het ook in deze wereld van
discriminaties en geweld!
De volgende dag gaat het gezin
alweer terug naar Pokola, waar het
vele werk wacht. Voor Marianne
wacht over enige tijd ook de prak-
tijk in Uithuizen; de praktijk die ze
van haar vader zal overnemen.
Een prachtige avond, die menig lid
van de beide verenigingen aan het
denken zal hebben gezet!
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Bijna elk jaar zijn er verkiezingen. Twee jaar geleden op 18 maart 2015
waren er de Provinciale Statenverkiezingen en werd ik Statenlid voor de
provincie Groningen. Op 15 maart van dit jaar konden we voor de Tweede
Kamerverkiezingen naar de stembus. Volgend jaar zullen de gemeente-
raadsverkiezingen op 21 maart plaatsvinden. Per 1 januari 2019
fuseren de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum tot de
nieuwe gemeente Het Hogeland en daarom mogen wij pas op 21
november 2018 stemmen. Dan is er nog de verkiezing van de leden van
de Eerste Kamer. Daarvoor gaat er niemand naar de stembus, want de
Eerste Kamerleden worden door de Statenleden gekozen. Omdat er dus
een relatie is tussen de provincies en de Eerste Kamer mogen de
Statenleden één keer in elke vier jaar een bezoek brengen aan het
Binnenhof.

Woensdag 1 november was het
zover. Als Groninger Statenleden
waren wij aan de beurt om samen
met de Staten van Drenthe op be-
zoek te gaan bij de Eerste Kamer.
Om kwart over zeven moesten we
aanwezig zijn bij het Provinciehuis
in Groningen en om half acht ver-
trok de bus naar Den Haag. Deze
stad ligt niet naast de deur en we
wilden wel op tijd zijn voor onze
afspraak van elf uur!
Op het Binnenhof werd een groeps-
foto gemaakt en na een hartelijk
ontvangst met koffie en koek moch-
ten we plaats nemen in de groene
bankjes van de vergaderzaal van
de Eerste Kamer. Deze zaal waarin
sinds 1666 werd vergaderd, vond
ik indrukwekkend.
We werden gewezen op de gouden
plafondschilderingen. Het gouden
plafond had medaillons met afbeel-
dingen van verschillende Europe-

se volken en het leek net alsof ze
nieuwsgierig door vensters naar
beneden keken.
Na het welkomstwoord van de voor-
zitter Ankie Broekers-Knol hoorden
we inleidingen en co-referaten van
mede-Statenleden en Kamerleden
en vervolgens hebben we hierover
gediscussieerd.
Op deze bezoekdag werd er geluk-
kig niet alleen vergaderd, maar
kregen we ook wat te zien. Van een
Groninger Statenlid die ook Eerste
Kamerlid is, kreeg ik de vergader-
kamer van de commissies en die
van zijn fractie te zien. Het waren
prachtige historische kamers met
oude schilderijen aan de wand. Met
een rondleiding in de Ridderzaal,
de Gravenzaal, de Noenzaal en de
Lairessezaal konden we nog veel
meer historische rijkdom in de vorm

van ruimtes met meubilair, schil-
derijen en andere wanddecoraties
bewonderen.
Met het hoofd vol wetenswaardig-
heden en het oog verzadigd van
alles wat we hadden gezien keer-
den we huiswaarts.

Hilma Oudman-Dam

Te Koop
Volop o.a. kerstartikelen en kerst-
stukjes, wintertaferelen en warme
kleding te koop bij Aaf Moorlag
Langestraat 33 Kantens. Iedere don-
derdag en zaterdag in december
geopend van 11.00-17.00 uur en op
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
Kom gerust langs,
de keuze is ruim!
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Wij zijn Irma en Marije en sinds 16 mei jl. mogen wij Rottum (Jan
Boerweg 10) onze nieuwe woonplaats noemen. Ons voormalig brug-
wachtershuisje in Schalkhaar in Overijssel (vlakbij Deventer) heeft
plaatsgemaakt voor de voormalige kroeg Veldzicht in Rottum.

Op 16 december 2016 begon ons
Groningse avontuur:
Irma had een tafeltje geregeld op de
kerstmarkt in Onderdendam om
haar zelfgemaakte tarwewarmte-
zakken te verkopen. Toen ze die
avond weer thuis kwam was ze vol

verhalen over de gezellige sfeer en
de hartelijkheid. Het was niet de
eerste keer dat ze vanuit Groningen
terugkwam met fijne verhalen; onze
beste vrienden wonen in Onder-
dendam en Irma volgt menig schil-
derworkshop in Wehe den Hoorn,
het was al bekend terrein aan het
worden. Maar deze keer besloten
we ook eens op Funda te kijken
naar huizen op het Hogeland en
toen viel ons oog op het huis in
Rottum. Tijdens een gure januari-
dag hebben we het huis voor het
eerst bekeken en zijn er, ondanks
de chaos in en om het huis, verliefd
op geworden. Ons huis in Schalk-
haar konden we gelukkig snel ver-
kopen en toen ging het rap. We
kregen op 16 mei de sleutel en op
16 juni zijn de laatste spullen uit
Schalkhaar overgebracht.
Irma is met pensioen en Marije
vond al snel een baan op Het Hoge-

land College in Warffum als docent
Engels. Ons oorspronkelijke plan
om een B&B te starten op de boven-
verdieping gaat niet meer door,
omdat in 2018 ook de moeder van
Marije haar intrek zal nemen in ons
huis. Naast het klussen in huis,
werk en het zorgen voor onze vier-
voeters (drie honden en drie katten)
houden we ons allebei ook met de
kunsten bezig.
Irma is schilder en maakt land-

schapsschilderijen in acryl en olie-
verf en Marije is beeldhouwer. In
2018 zal Marije gaan starten met
het geven van beeldhouwlessen in
het achterhuis.
Irma gaat zich inzetten als vrijwil-
liger voor het onderhoud van het
Hoeske van Thais Joaptje. En zo
raken we steeds meer betrokken
bij het wel en wee op het Hogeland.

Groeten van Irma en Marije

Expositie in de kerk van Rottum
van Margriet Ketting:
De tijd van toen
Vanaf 11 november is in de kerk van Rottum de nieuwe expositie van
Margriet Ketting te zien. Het thema van de expositie is: “De tijd van
toen”.
Margriet heeft zich in haar schilderijen laten inspireren door delftsblauwe
tegels en het harde negentiende-eeuwse bestaan van landarbeiders en
vissers. Daarnaast kan men genieten van delftsblauw voor in de kast. De
expositie is te zien tot en met 14 januari 2018.
Geopend dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis.
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Rolinka Oost
Ooit in een ver verleden kreeg ik via school een zetje richting het werken
in de zorg...dit past wel bij je, dit is vast wel werk voor jou. Ik doe mijn
werk overigens wel met veel plezier.

Mijn naam is Rolinka Oost (Kol-
pendestraat, Kantens) en werk al
jaren in de zorg. Graag zou ik wat
vertellen over het werk als zieken-
verzorgende.
In 1995 ben ik gestart met de oplei-
ding VZ (verzorging); destijds heet-
te dat nog de MDGO (middelbaar
dienstverlenend gezondheidson-
derwijs).
Het is een leuke opleiding, met
verschillende stages, waaronder
ook in het buitenland. Dat zou ik
iedere jongere willen aanraden want
dat is volgens mij erg goed voor je
ontwikkeling.
Dan denk ik aan spreken van de
taal, zelfredzaamheid in het buiten-
land, inspringen op andere gewoon-
ten/ideeën, hoe wordt daar tegen
de zorg aangekeken, hoe zit het
zorgstelsel in een ander land in
elkaar, etc..
Ik heb daar een zeer leerzame en
leuke tijd gehad.
In verpleeghuis 't Blauwborgje heb
ik de ziekenverzorgende opleiding
gedaan waaraan een vaste baan
was gekoppeld (voor de HBO-V
duaal, wat ik daarna wilde doen,
was ik niet aangenomen, dus kon ik
beter nog eerst meer ervaring op-
doen) en ja ... was het eigenlijk wel
iets voor mij om in een ziekenhuis
te werken?
Na mijn opleiding in een verpleeg-
huis voor dementerenden ben ik
van werkplek veranderd. Ik wilde
ook graag op een somatische afde-
ling werken met revalidatie en meer
rendement uit mijn opleiding halen.
Het mooie aan revalidatie vind ik
vooral dat je met de bewoner werkt
aan herstel zodat ze weer zelfstan-
dig zijn en naar huis kunnen.
Eigenlijk heb ik van alles gedaan
binnen het verpleeghuis: tilcoach,
leerling begeleiding - wat ik erg
leuk vond - en EVV-opleiding (Eerst
Verzorgende Verantwoordelijke,
wat inhoudt dat je de zorg coördi-
neert en continuïteitsdiensten
draait). Dat laatste heette vroeger
hoofdendiensten, maar dat mag nu
niet meer als ziekenverzorgende
met extra bijscholing.
Wat ik eigenlijk het leukste vind aan
mijn werk is het contact met de

mensen, vooral het sociale aspect,
de mens achter de mens': wat is
hun levensgeschiedenis, waar kan
ik als verzorgende zo goed moge-
lijk op inspelen en welke andere
disciplines, bijv. de psycholoog,
kunnen me daarbij helpen? Opvan-
gen van onrust, onderzoeken waar
bepaald gedrag vandaan komt,
geduld hebben, rust creëren, crea-
tief zijn, in gesprek gaan met fami-
lie en humor doen heel veel.
Soms maak je ook gekke dingen
mee, zoals vreemde uitspraken van
mensen, de gekste conversaties,
bewoners die gesprekken aangaan
met mensen die er niet zijn, het
continu bij je in de buurt lopen en
steeds bevestiging willen hebben
en zelfs ook agressie. Het vraagt,
zeker het werken met dementeren-
den, soms heel veel geduld en
inleving.
Maar ... als je dan met de nodige
geduld, creativiteit, humor, inle-
ving of met wat ook (soms is het erg
zoeken) ander gedrag ziet en de
bewoner zit beter in zijn/haar vel,
dan vind ik dit juist het leuke aan
mijn werk. Niet alleen de bewoner
wil gehoord worden maar familie
ook. Dat is soms erg vermoeiend,
onderschat dementie niet en wat er
bij komt kijken.
Wat ik ook graag doe in mijn werk
is kijken naar comfort, zoals wan-
neer een bewoner veel in bed ligt
maar ook prettig wil kunnen zitten
in bijv. een rolstoel of aangepaste
stoel. Denk hierbij aan bedlegerige
mensen, ernstig zieke mensen die
ondanks decubitus wonden of an-
dere vormen van ongemakken toch
zo prettig mogelijk in bed willen
liggen. Dit d.m.v. draaien of verleg-
gen met glijzeil en met kussens in
zo'n houding neer te kunnen leggen
dat het slapen/rusten beter gaat en
uiteraard de wonden beter kunnen
helen en natuurlijk de andere as-
pecten die tot genezen aanzetten.
Deze bewoners hebben een anti-
decubitus, ook wel trancell matras
genoemd (drukverdelingsmatras)
met pomp. Wat ook wel gebruikt
wordt is een soort van luchtbedje.
Twee jaar geleden heb ik een aan-
tal jaren als EVV-er gewerkt (zorg-

coördinator) en ondanks dat ik graag
mag regelen en mijn sociale kwa-
liteiten heb, ben ik geen kantoor-
zuster en aan papieren heb ik al
helemaal een hekel, laat staan al
die regeltjes en ditjes en datjes.
Momenteel werk ik alweer twee
jaar in de 'flex', dat betekent dat je
overal zit, op verschillende afdelin-
gen en dat hele afwisselende
spreekt me erg aan, vooral het
inspringen op drukte, opvangen van
onrust, dingen die geregeld moeten
worden bijv. bij opname tussen-
door, kijken naar bepaald gedrag,
adviezen van collega's krijgen of
aan collega's geven (bijv. op de
deleriumafdeling) of crisisopname
in de nieuwbouw.
Wat me wel opvalt is dat de zorg
inderdaad steeds complexer wordt
en dat je nu ook te maken krijgt met
een heel andere generatie ouderen.
Zo zaten - nog niet zo heel lang
geleden - dementerende ouderen
te luisteren naar liedjes van Doris
of kermisklanten. Nu en zeker

straks is het de muziek van de
Rolling Stones, the Golden Earring
en George Baker wat er in de ver-
pleeghuizen te horen zal zijn (Rol-
lator Rock!).
Ps. Een beetje humor hoort erbij
toch?

Vriendelijke groeten,
Rolinka Oost

Uitnodiging
Kerstviering
met maaltijd
Vrouwenvereniging Monica nodigt
U uit om op 21 december as. om
18.00 uur samen een Kerstviering
met een maaltijd te houden in ge-
bouw Salem, Kerkhofsweg te Kan-
tens. Graag opgeven bij Sita Spren-
ger  557002 of bij Roely Stol
551686.
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Bericht van t Schienvat

Tio Gringo
“Wat een fantastische avond”! Dat was een veel gehoorde uitspraak afgelopen zaterdag 11 november op
de Rock 'n Roll avond in t Schienvat. Eigenlijk was het best spannend. Er waren veel voorbereidingen getroffen,
er is samen met het hele team over alle mogelijke opties nagedacht en eigenlijk ligt er nu een mooi draaiboek
door dergelijke evenementen. Om half negen was het zover: iedereen is op zijn/haar post. De bands waren
zich rustig in de ruime back-stage (biljartzaal) mentaal en fysiek aan het voorbereiden, de muntenverkoop
begon voorzichtig en de barbezetting tapte de eerste biertjes.

gen hebben we nog van een toffe
afterparty kunnen genieten.  Ook zij
verzuchtten de volgende mor-
gen…. voor herhaling vatbaar! En
togen vervolgens rustig aan weer
terug naar Brabant.

Schienvat
warmer....
In combinatie met energiebespa-
rende maatregelen en met een bud-
get beschikbaar gesteld door de
NAM en het uitvoeren van perio-
diek onderhoud, heeft de gemeente
Eemsmond geld vrijgemaakt voor
het uitvoeren van energiebespa-
rende maatregelen. Helaas kon-
den niet alle gewenste verbeterin-
gen doorgevoerd worden.
In overleg tussen beheer en stich-
ting t Schienvat is besloten tot de
maatregel met de meeste energie-
besparende opbrengst: het voor-
zien van HR++ beglazing in de
glasgevel van de gymzaal en het
vernieuwen van de hoofdingang.
De veel zwaardere beglazing past
niet in de bestaande kozijnen, dus
worden die ook meteen vervangen.
De deuren van de hoofdingang zijn
erg slecht en besloten is ook die
gevel in zijn geheel te vernieuwen.
Er is al opgemeten en ingemeten.
De kozijnen worden op dit moment
geproduceerd. De aannemer heeft
aangegeven maandag 18 decem-
ber as. te willen beginnen en ver-
wacht binnen een week klaar te
zijn. Uiteraard afhankelijk van de
weersomstandigheden en even-
tueel onvoorziene zaken.
Dat betekent dat er mogelijk wat
overlast kan zijn bij gebruik van de
grote zaal. De aannemer heeft aan-
gegeven dat er in principe steeds
een schone en verwarmde zaal
mogelijk zal blijven en er alleen
overdag gewerkt wordt. Men gaat
kozijn voor kozijn vervangen.
In geval van overlast zal de betref-
fende gebruiker geïnformeerd wor-
den en kan er misschien van een
andere ruimte gebruikt gemaakt
worden.

In de middag al was er een enorme
hoeveelheid “truss” (van die bui-
zen ren rekken voor lampen en
back drops), lampen, versterkers
en speaker het gebouw in gesjouwd
door het licht- en geluidsbedrijf. Zo
tegen 18.00 uur was het allemaal
aangesloten en kon Tio Gringo haar
soundcheck doen (meteen al een
lekker sfeertje. Dat komt wel goed,
dacht ik toen). En tegen 19.00 uur
kwamen de jongens van “Smo-
ked”, beetje nerveus want ze wa-
ren pas zes weken bij elkaar en nu
al op zo'n groot podium! Ook daar de
soundcheck mee gedaan en zowel
muzikaal, het licht en de techniek
werkte allemaal.
Tegen 21.30 uur werd het tijd voor
“Smoked”, een uurtje Cover Rock
'n Roll. Mooi dat deze jongens zo'n
podium kregen, met een drummer
van 16 jaar. Heerlijk om mensen
van hun muziek te zien genieten.
Dat belooft vast een mooie toe-
komst. Tegen half tien hadden we al
120 polsbandjes uitgedeeld en sa-
men met de crew kwamen we op
145 bezoekers; een mooi aantal
voor deze avond en dat smaakt dus
naar meer! Smoked kijkt uit naar
nieuwe optredens, je kunt ze berei-
ken op hun facebook pagina.
Vanaf 22.30 uur was er even tijd om
bij te komen… even het barperso-
neel testen op snelheid… maar dat
liep mooi. Hier en daar spoot wat
bier door de lucht, maar dat mocht
de pret niet drukken ;-). Omstreeks
23.00 uur kwam Tio Gringo het

podium op… Even een korte ken-
nismaking… en de lawine donder-
de de zaal in… Vlotte up-tempo
country, met vleugje metal, hard
rock en rockabilly. De bassist ge-
bruikte zijn enorme contrabas eer-
der als drumstel dan subtiel de
snaren te beroeren… en de drum-
mer had niet eens de moeite geno-
men een basedrum mee te ne-
men… Ergens onderweg een spe-
ciekuip op de kop getikt leek het
wel, het Gamma-prijskaartje hing
er nog aan. En wat kan zo'n houten
klomp een herrie maken! En de
slaggitarist
(ja, sommigen herkenden hem)
moest af en toe even aangeslingerd
worden.. jeetje wat een tempo…
en niet te vergeten Bonny, de zan-
geres, een stem die scherpe lijnen
in het plafond sneed…
En daarna.. ja, nog geen kater, maar
wel rustig even nakletsen, even
wat drinken, beetje eten en met
voldoening terugkijken op de avond.
De jongens van Tio Gringo bleven
bij ons thuis slapen, dus na het
opruimen van wat essentiële din-

Warme sfeer
met mooie
verhalen in
het Vertelcafé
In het Vertelcafé in Kantens,
op vrijdagavond 17 novem-
ber jl., heerste een gezellige
sfeer. Een twintigtal bezoe-
kers ging er eens goed voor
zitten en luisterde aandach-
tig.
Elk verhaal was weer op-
nieuw een bijzondere vertel-
ling.
Gezinus Lambers beet de
spits af en nam ons mee
naar 1914, waar liefde tus-
sen de verschillende stan-
den niet vanzelfsprekend
was.

Lies de Boer maakte haar
verhaal heel spannend en
we luisterden ademloos.

Menno Prins nam ons mee
naar een fantasievolle we-
reld van draken en elfen.
Het verhaal van Ina vertelde
ze heel sfeervol, in gedach-
ten waren we bij de visser in
zijn huisje aan de zee.

Ook de anderen, Annie Me-
kel en Gerhard Landman,
wisten ons te boeien en we
lachten om de gekke situa-
ties, die geschetst werden.

Met alle luisteraars samen
genoten we van deze heerlij-
ke, bijzondere avond.
Ontspannen en relaxed en
vol van verhalen gingen alle
bezoekers weer huiswaarts.

Corrie Lenstra
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vv K.R.C. al 75 jaar een
gezellige vereniging voor iedereen
vv K.R.C. is een club die uit een fusie is ontstaan. De clubs die destijds
samen zijn gegaan waren 'vv Kantens' en 'de Robben' uit Rottum. Beide
clubs komen in de naam “K.R.C.” terug. Voluit is de naam van de
vereniging voetbalvereniging 'Kantens Robben Combinatie'. De oprich-
ting van de vereniging is geweest in het jaar 1932. De club is te
omschrijven als een gezellige en hechte vereniging.

Jong en oud voetballen bij vv K.R.C.!
Kantens, 28 oktober - Holwierde 3 - KRC 2 staat op het programma van
deze zaterdag. De teammanager van KRC2, jaja zo heet dat tegenwoordig,
was bezig om de spelers in de wedstrijdzaken-app te voeren. Hij was zich
er tijdens het invoeren ineens van bewust dat dit wel een hele bijzondere
middag zou kunnen worden. Drie MOORLAG-mannen in de basis: Kor,
onze vaste basisspeler van dit team, zijn zoon Jan, speler van KRC 35+
en kleinzoon Marlon, die zich op zijn 17-jarige leeftijd één van onze
sterspelers mag noemen en reeds een vaste basisplaats als spits heeft
in KRC 1.

De andere sterspelers van dit team van deze middag waren:

Momenteel bestaat de vereniging
uit 3 seniorenteams, 1 vrouwen-
team (in samenwerking met Mid-
delstum) en 6 jeugdteams in sa-
menwerking met Zandeweer on-
der de naam SJO KRC/ZEC.

SENIOREN
KRC 1, 5e klasse
KRC 2, 6e klasse
ST Middelstum/Kantens VR1, 5e
klasse
KRC 35+ 1: 1e klasse-61
KRC VR 7 x 7 (zijn momenteel niet
in een competitie ingedeeld)

JEUGD: SJO KRC/ZEC
JO9-1
JO11-1
JO11-2G
JO15-1G
MO13-1
JO17-1D

Voor het komende seizoen kunnen
wij, net als alle andere verenigin-
gen, nieuwe leden én vrijwilligers
gebruiken.
Mocht dit verhaal u aanspreken en
wilt u zich verdienstelijk maken
binnen de vereniging, dan kunt u
contact opnemen met vv K.R.C.:
www.vvkrc.nl .

vv K.R.C. KERST KARAOKE PARTY
Zaterdag 23 december organiseert vv K.R.C. de altijd beregezellige Kerst
Karaoke Party! Vanaf 21.00 uur draait DJ Gert Hofman de mooiste hits van
toen en nu en kun je meezingen met je favoriete muziek! Kom ook zaterdag
23 december naar de sfeervolle, nostalgische "over the top" kerstkantine
van K.R.C. voor lekkere muziek, een hapje en drankje en natuurlijk heel
veel gezelligheid! Gratis entree!

Tot ziens bij vv K.R.C.!

1 Kor Moorlag
2 Jan Moorlag
3 Marlon Moorlag
4 Berend Smit
5 Wim Pol
6 Geer-Jan Reining
7 Steffan Vandermaelen

8 Jan Nobel
9 Arjan Bijsterveld
10 Julian Ammeraal
11 Jordy Robbe
12 Daan Jensma
13 Jan Georg Ruiter

WIJ HEBBEN ONLANGS DE VOLGENDE GIFTEN ONTVANGEN:

Departement Middelstum Nut van het Algemeen ..................... 15,00
Bernleftheater ..................................................................... 35,00
Kaanster Vlinthippers ........................................................... 15,00
Volksdansgroep .................................................................. 20,00
Toneelvereniging Advendo.................................................... 25,00
Chr. Gereformeerde kerk Kantens ......................................... 35,00
Stichting Project Oekraine .................................................... 20,00
Uitvaartvereniging Kantens ................................................... 25,00
NBVP, Vrouwen van Nu........................................................ 10,00
Vereniging Dorpsvereniging Rottum ...................................... 25,00
IJsvereniging Kantens .......................................................... 25,00

Heel hartelijk dank voor uw gaven!

Helaas hebben de mannen van KRC2 deze wedstrijd verloren met 4 - 0.
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IJsvereniging Kantens
is er klaar voor!
Na een zomer van veel werk in en om het gebouw van de ijsbaan hebben
we het water weer op de ijsbaan laten lopen voor de schaatsperiode
2017/2018.

Op zaterdag 4 november jl. hebben
we onze jaarlijkse vergadering
gehouden. De voorzitter opende de
vergadering en informeerde de le-
den over allerlei zaken.
Op de agenda stonden o.a. KNSB,
Noorderrondritten, vergaderingen
Jeugdhonk, verslag penningmees-
ter en verslag secretaris. Er werd
besloten dat er een nieuwe vloer in
het gebouw komt.
Na het officiële gedeelte werd er
afscheid genomen van Herman
Wassink. Hij werd bedankt voor
zijn inbreng en kreeg uit handen van
de voorzitter een dinerbon.

Als zijn opvolger werd E. Spriens-
ma welkom geheten in het bestuur.
Na afloop was er nog een verloting.

Op 23 december as. kunnen alle
leden weer schaatsen in Kardinge.
Men kan zich hiervoor opgeven bij
B. Bultena  551892.
We hopen op een mooi schaatssei-
zoen.

Er staat nu een grijze container bij
het voetbalveld waar de inwoners
blikwerk in kunnen doen t.b.v. de
ijsbaan. Hebt u nog oud ijzer, bel
dan  551892 of  552757.

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. WeverT 552757
Wij halen het bij u op en de
opbrengst gaat naar de ijs-
baanvereniging van Kantens.

Bij Advendo geen
rimpel teveel
Toneelvereniging Advendo speelt binnenkort voor u: Geen Rimpel Teveel
en is geschreven door Rob van Vliet en José Frehe.

Het is een klucht in drie bedrijven,
die zich afspeelt in een schoon-
heidsinstituut onder leiding van de
uit Amerika afkomstige schoon-
heidsspecialiste Purdy en haar
Twentse man Fred.
Een drietal vriendinnen Mira, Patty
en Willeke hebben een prijsvraag
gewonnen uit een tijdschrift en on-
dergaan een complete metamorfo-
se in het instituut.
Ze worden behandeld door:
l de fitness-instructeur en thera-
peut en ladykiller Pablo, tevens de
zoon van Purdy en Fred,
l kapper en de visagist Gayke
(heimelijke vriend van Pablo) en
l manusje van alles Fred
Hilarische taferelen spelen zich af
als de ex-man Bram van Willeke
met z'n nieuwe vriendin Guusje ook
in het instituut behandeld worden
en de journaliste Jeske van het
tijdschrift poolshoogte komt nemen

over het wel en wee van de winnar-
essen.
De eigenaresse Purdy (zich jong
en strak houdend met veelvuldige
melkzuur injecties) doet er tevens,
samen met haar ietwat louche part-
ner Fred, alles aan om met twijfel-
achtige middelen extra geld te ver-
dienen. Een nieuw middel dat ze
willen verkopen garandeert
schoonheid en een mooie huid on-
der het motto: “Geen Rimpel Te-
veel”. Of dit allemaal klopt???

De uitvoeringen vinden plaats op
26 en 27 januari 2018.
De kaartverkoop start op dinsdag 2
januari 2018
U kunt kaarten á € 6,00 bestellen via
onze site www.advendokantens.nl.

Vrijdagavond 26 januari 2018
aanvang 19.30 uur
zaal open om 19:00uur

Zaterdagavond 27 januari 2018
aanvang 19.30 uur
zaal open om 19:00 uur

We hebben maar een beperkt aan-
tal kaarten per voorstelling. Wees
er dus snel bij om teleurstelling te
voorkomen! Voor meer informatie
over het stuk en het bestellen van
de kaarten kunt u terecht op
www.advendokantens.nl. Hopelijk
tot ziens bij één van onze voorstel-
lingen!

Toneelvereniging Advendo
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Bloemlezing uit:
Nieuwsbrief Vereniging
Dorpsbelangen Rottum
TERUGBLIK JEUGDMIDDAG EEN
GROOT FEEST!
Op zaterdagmiddag 4 november
kwamen de kinderen van Rottum,
en enkelen die zich nog jong van
hart voelen, bij de speciale middag
in het Dorpskerk om iets te horen
over ons kerkje (inclusief orgel en
torenuurwerk) en over de zerken op
het kerkhof. Het werd een leuke
middag, waar 10 kinderen op af
gekomen waren. Onder begelei-
ding van Ds. Ockels en Michiel
Herweijer werden de verschillen-
de verbouwingen van de dorpskerk
getoond, werd het orgel bespeeld
en het uurwerk bewonderd. Op
navraag aan de kinderen (de schrij-
ver van dit stuk was er helaas niet
bij wegens b.b.h.h.) zeiden ze dat ze
genoten hadden: “Het was best cool
en de volgende keer gaan we weer!”
Dan hebben we een ander onder-
werp, wat ook met ons dorp te
maken heeft - het Klooster - en ook
dat zal heel boeiend zijn.

THAIS JOAPTJE
De Stichting Hoeske van Thais
Jaoptje is op zoek naar vrijwilligers
die willen helpen met het onder-
houd en de inrichting van het kleine
huisje. Wie?

WAT IN HET VAT ZIT…
FEEST!
Er wordt nagedacht over: “Eind-
feest van de gemeente Eems-
mond”,  want er gaat een nieuwe
gemeente komen.
Het bestuur van de VDR heeft al
bezoek gehad van de heer Tiekstra
die samen met zijn zoon de festivi-
teiten zal coördineren. Alle dorpen
mogen zich van hun authentieke
kant laten zien en een of meerdere
festiviteiten organiseren. Nu vraagt
het bestuur van de VDR aan u allen
welke ideeën jullie hebben om er
een heel bijzonder feest van te
maken.
Het bestuur is ook al aan het brain-
stormen maar samen met u kan het
helemaal top worden.
U kunt zich wenden tot:
Rinie Meihuizen  552032 of
n.c.meihuizen@kpnmal.nl en
Michiel Herweijer  552801
m.herweijer1955@gmail.com.
Voor een spetterend “Adieu Eems-
mond en een Welkom Hogeland”

en het dorp Rottum dat altijd blijft
bestaan, ongeacht de gemeentelij-
ke herindeling!!

KERST IN ROTTUM  “BIE VROUW
ELEMA OP KOUSTAL”
De fakkeloptocht, die traditiege-
trouw op tweede Kerstdag gehou-
den zal worden, begint “Bie vrouw
Elema op koustal”. Misschien weet
u helemaal niet waar dit over gaat:
kom dan gerust naar de boerderij
van de fam. de Jong - Jac. Tilbus-
scherweg 10 - vanaf 18.00 uur in de
stal tussen de koeien is er glühwein
en warme chocomel. Daar zult u
dan ook horen waar dit verhaal over
vrouw Elema en haar koeienstal
over gaat. Net als ieder jaar, zullen
wij dan met fakkels naar het dorp
lopen, ijs en weder dienende, en
dan naar de kerk te gaan, voor wie
wil, waar een vrolijke dienst is en
naar het dorpshuis om een Kerst-
borrel te heffen. Fakkels zijn te koop
in de koestal.

AGENDA  BEZIGHEDEN IN EN OM
HET DORPSHUIS
l Klaverjassen “Rottummer
Roem-joagers”
Elke eerste vrijdagavond om 20.00
uur van de maand komt de klaver-
jasclub bij elkaar in het dorpshuis,
tot de maand mei..

l Toneelvereniging De Klooster-
speulers komt elke woensdag-
avond bij elkaar en repeteren dan
aan een nieuw stuk. Het begint al
aardig vorm te krijgen. De bedoe-
ling is om dit in het vroege voorjaar,
en wel op vrijdagavond 17 februari
2018, ten tonele te brengen.

l Sint Nicolaas komt op 5 decem-
ber 's middags, om en nabij 16.00
uur in t Dorpshuis van Rottum.

l Algemene Ledenvergadering 26
januari 2018 om 20.00 uur. Dan
doet het bestuur de gang van zaken
uit de doeken. En er moet ook weer
een nieuw bestuurslid gekozen
worden!
U kunt zich opgeven bij Michiel
Herweijer, Rinie Meihuizen of de
andere bestuursleden.

Van de redactie:
Rinie Meihuizen en Piet Wijnterp
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Cleopatra
Afgelopen maand was er op de televisie de geschiedenisquiz Van Alle
Tijden te zien. Niet dat dat zo'n spannende quiz was, maar het is altijd
leuk om je eigen kennis te testen en iets te weten wat de kandidaten niet
weten.
De quizmaster begon elke aflevering steevast met de bekende bewe-
ring dat als de neus van Cleopatra iets korter was geweest de wereld
er anders uitgezien zou hebben.
De bewering komt uit werk van Pascal, die veel verstand had van
wiskunde, maar ook allerlei andere gedachten, zoals die over Cleopa-
tra, op papier zette. Kende hij haar? Nee! Hij werd 1653 jaren na de dood
van Cleopatra, niet in Egypte, maar in Frankrijk geboren. Wist hij hoe zij
er uit zag? Nee! Enkele onduidelijke afbeeldingen op onder anderen
munten duiden niet op schoonheid. Ook de opgeschreven meningen

over haar uiterlijk liepen uit-
een. Na haar dood werd zij
steeds meer geromantiseerd
en werd zij steeds knapper.
Tot in onze tijd, waar Cleopa-
tra als uiterst verleidelijke
femme fatale in vele films
opduikt. Ik denk dat de meest
historisch verantwoorde af-
beeldingen te vinden zijn in de
uitgave Asterix en Cleopatra
(1965). Hierin is zij een hu-
meurige en bevelen gevende
vrouw, met een zeer puntige

neus. We zouden haar nu een bitch noemen. Bitch of niet, ze kreeg
verkering met Julius Ceasar en later trouwde ze met de machtige
Marcus Antonius. Dat hele neusverhaal zal hier zijn oorsprong hebben.
Stel dat haar neus minder puntig was geweest dan zouden misschien
de beide heren, die op puntige neuzen vielen, zich bedacht hebben en
een ander liefje opgezocht hebben. Dat had de geschiedenis misschien
totaal veranderd.

Is deze theorie te bewijzen? Nee! Is
het tegendeel te bewijzen? Nee!
Bij deze grote namen in de geschiede-
nis is het wel aannemenlijk, dat als
bijvoorbeeld Julius Ceasar niet ver-
moord was, zij niet getrouwd was
met zijn vriend Marcus en dus hun
kinderen en daar weer de kinderen
van, niet later ook machtige functies
kregen. En 'dus'             zou de wereld
er anders uit zien. Grote gevolgen op
macroniveau. Hoe zit dat op microni-
veau, oftewel als jij en ik op een
gegeven moment iets anders deden
dan we gedaan hebben.
Voorbeeld:
Als mijn vader niet mijn moeder was
tegengekomen, via, via, via, was ik er
niet geweest. Als ik niet besloten had
ruim 40 jaar geleden een baan in de stad
Groningen te nemen, was ik hier nooit in
het noorden gekomen. Als ik vervolgens
het stadsleven niet voor gezien had ge-
houden en niet naar het Hogeland ver-
huisd was, was ik nooit in Stitswerd
gekomen. Als dat allemaal niet gebeurd
was, was t Lougnijs een voor mij onbe-
kend krantje geweest en had ik nooit maandelijk Rimpels geschreven.
Als ik geen Rimpels geschreven had, hadden alle lezers nu iets anders
gedaan. Misschien was de een of andere bewoner in deze buurt dan vijf
minuten vroeger naar de winkel gegaan en was dus niet diegene
tegengekomen, die de partner van zijn/haar leven zou worden. Een
eventuele nakomelinge van die niet doorgegane ontmoeting had wel
onze eerste vrouwelijke minister-president kunnen worden om vervol-
gens de oorlog te verklaren aan België, wat resulteerde in een derde
wereldoorlog.
Ik ben blij dat jullie trouw iedere maand Rimpels lezen, want de ellende
zou anders niet te overzien zijn.

Eric de Klerk  rimpelsstitswerd@gmail.com
www.tlougnijs.nl
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Klopgeesten?
Halloween is al weer voorbij. Toch werden wij onlangs aan de Middelstumerweg opgeschrikt door heftige klopgeluiden en krijsende uithalen. Was
een klopgeest neergestreken in ons pittoresk dorpje? Na een tip bleek, dat deze geluiden uit een werkplaats zouden komen achter het pand van
de voormalige Kookschuur. Na een korte aarzeling, je weet maar nooit, toch maar de stoute schoenen aangetrokken en op een zaterdag de loods
binnengegaan. Na een luid “Vollek” werd het stil en kort daarna gestommel..

den waren achtergelaten en die heb
ik hergebruikt voor o.a. de keuken.

Waar zijn jullie op dit moment mee
bezig? Is er een plan van aanpak?
Nee, er is nog geen plan van aanpak
opgesteld. We zijn nu bezig in de
werkplaats en rondom de woning.
Gas, water en licht is nu overal
aanwezig en vernieuwd. Zoals je
ziet zijn we nu een nieuw toiletruim-
te aan het bouwen in de werkplaats.
In de woning zelf wordt niet gewerkt.

Is er een raming van de schade?
Er is nog geen raming van de aard-
bevingsschade. De woning is on-
veilig verklaard door een inspecteur
van het Centrum Veilig Wonen. De
woning is in stutten gezet door bouw-
bedrijf De Boer op kosten van de
NAM. Dat was snel geregeld, maar
daarna werd het moeilijker. De
woning is 3D ingemeten en daarna
niet bevingsbestendig bevonden. De
woning komt in aanmerking voor de
regeling 'versterken op bestelling'.
Er zal een versterkingsplan opge-
steld worden.

Op dit moment wordt een tekening
gemaakt door een architect. De voor-
zijgevels en achtergevel van de
woning blijven bestaan. In de wo-
ning komt een houtskelet kooicon-

Nu waren natuurlijk de krijsende
uithalen en de klopgeluiden niet
ongewoon voor het pand en de
werkplaats aan de Middelstumer-
weg. In de tijd dat daar de gemeen-
tewerkplaats gevestigd was, wa-
ren klop- en zaaggeluiden heel ge-
woon afkomstig van de noeste ar-
beid van gemeentewerkers. En
daarna, tot 1 januari 1986, waren
luide sirenes heel normaal bij het
vertrek van de Brandweer, die toen
in de oude gemeentewerkplaats
haar kazerne had. Zelfs na 1986
waren jankgeluiden niet vreemd,
als de in de loods gestalde SRV-
wagen met 'gierende banden' naar
de klanten in Kantens en omstre-
ken reed.

Alle geluiden kwamen samen, toen
Marcella Gerretsen de deuren van
de Kookschuur opende in 2007 en
het deeg rolde, de slagroom klopte
en de ketels floten als iets op kook-
temperatuur was geraakt. Waar ooit
strooizout werd opgeslagen en de
brandweermannen na hun inzet een
pintje pakten en een gehaktbal op-
warmden, kon men toen terecht
voor allerlei culinaire workshops
en feestjes.

Het gestommel….. was afkomstig
van twee mannen, die mij hartelijk
begroetten. Pa en zoon Van Dijken,
Hans en Martijn, waren de veroor-
zakers van de klop- en krijsende
geluiden. Druk bezig met zagen,
timmeren en schuren. Ik stelde mij
voor en begon een praatje. Martijn
bleek sinds 2014 de eigenaar te zijn
van het pand en de werkplaats.

Martijn werkt sinds 2006 bij de Ko-
ninklijke marine. Na een opleiding
MBO werktuigbouw via de marine
is hij op dit moment geplaatst als
sergeant bij de Technische Dienst
op het patrouilleschip de ZR. MS
Groningen, met als thuishaven Den
Helder. Martijn is chef energiesys-
temen aan boord en o.a. verant-
woordelijk voor de energieopwek-
king en verdeling, drinkwatervoor-
ziening en klimaatbeheersing.

Hans en Martijn waren druk bezig in
een gedeelte van de werkplaats met
het vernieuwen van een toiletruim-

te, opgebouwd van prachtig bewerk-
te vuren planken. Een keuken was al
aanwezig en de werkplaats zal als
basisruimte worden gebruikt tijdens
de opbouw van de woning.

Martijn vertelt dat het pand aanzien-
lijke bevingsschade heeft. Vanaf de
koop in 2014 zijn Pa en zoon druk
bezig in en om de woning. Tenmin-
ste als Martijn niet op zee is, want de
afgelopen 3 jaren is hij elk jaar
minimaal 4,5 maand uitgezonden
geweest in diverse missies, waar-
onder anti-piraterij missies in So-
malië en beveiligingstaken in de
West (Curaçao). Daarnaast waren
er veel oefeningen op zee.

Stonden er nog specifieke dingen in
van voorgaande tijden?
In een gedeelte van de werkplaats
stond nog een grotere koelcel, des-
tijds gebruikt door de SRV-man en
wellicht ook de Kookschuur. Deze
koelcel is door ons uitgebouwd en
naar een vriend gegaan, die nog wel
mogelijkheden zag. De pizza buiten-
oven kon ik overnemen, maar daar
had ik geen belang bij. Marcella
heeft de pizzaoven verwijderd en
meegenomen. Verder heb ik een
overkapping weggehaald. Nu kan ik
met de auto en materieel achter de
woning komen. Een aantal werkbla-

structie, en verder wordt de funde-
ring veranderd.
De woning wordt zoveel mogelijk
aardbevingsbestendig gemaakt en
zal een beving met sterkte 5 op de
schaal van Richter moeten kunnen
doorstaan. De aangebouwde bijge-
bouwen worden opnieuw opge-
bouwd. Er is nog geen prijskaartje
aan de woning gehangen. Ik ver-
moed, dat het nog wel enig gesteg-
gel zal gaan worden over de kosten
en de betaling. Een gedeelte van de
renovatie wordt uitbesteedt, maar
de details wil ik zelf doen.

Wat is het uiteindelijke doel?
Het is de bedoeling, dat ik samen
met mijn vriendin Anna Lisa in Kan-
tens ga wonen. We zijn afhankelijk
van allerlei factoren, die wij zelf niet
allemaal in de hand hebben, maar
we hopen dat wij eind 2018 in de
woning kunnen trekken. Maar op dit
moment staan alle werkzaamhe-
den in de woning even stil. Het is nu
afwachten en dat is soms frustre-
rend, want de handen jeuken om
echt te starten….

Martijn, hartelijk dank voor het ge-
sprek en veel succes met de reno-
vatie van jullie woning.

Arie Klomp
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Nieuwsbrief Stichting Project Oekraïne
Beste lezer,
Ook deze zomer hebben we weer
projecten kunnen uitvoeren in Roe-
menië en Oekraïne. Al was het deze
keer met een wat kleiner groepje
dan we gewend zijn. We kijken
terug op drie goede weken waarin
we met de groep allerlei verschil-
lende 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. Namens alle men-
sen die we hebben kunnen helpen:
bedankt voor alle praktische en
financiële steun die aan de projec-
ten gegeven is!
PS: Meer informatie en foto's te
vinden op www.projectoekraine.nl
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Stichting Project Oekraïne

TERUGBLIK PROJECTEN
ROEMENIË
De eerste week waren we actief in
het dorp Pir in Roemenië. We steu-
nen hier de bouw van een gebouw
dat inmiddels in gebruik is als cen-
trale ontmoetingsplek voor de kerk
en diaconie. Het gebouw is af! Het
is volop in gebruik voor allerlei
kerkelijke en diaconale doelein-
den. Voor de eerste keer was er
voor de kinderen een kinderbijbel-
week in het nieuwe gebouw, waar
iedere dag rond de 50 kinderen op
af kwamen. De groep van onze

stichting bestond uit 4 personen en
at iedere dag bij een ander gemeen-
telid. Een mooie week, waarin we
ook nieuwe contacten en vrienden
hebben gemaakt.

OEKRAÏNE
In Tivadar, een klein dorpje in Oek-
raïne niet ver verwijderd van de
Hongaarse grens, zijn we de vol-
gende twee weken 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 kleuter-
school. 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.
Vorig jaar hebben wij voor beton-
vloeren gezorgd. Er zit inmiddels
een nieuw dak op het gebouw en we
hebben een gift gegeven zodat dit
project door de Oekraïners verder
kan worden voltooid. We blijven het
volgen en houden u op de hoogte.

Ook was er een kinderbijbelweek
voor de kinderen van drie dorpen
georganiseerd. Dit jaar gingen wij
met een bus vol kinderen mee naar
Aklihegy, waar een kampterrein is.
Iedere dag waren er rond de 100
kinderen. Wij zorgden voor de crea-
tieve materialen en voor het sport-
en spelaanbod. Voor de kinderen
daar ongekende luxe, alleen al ge-
kleurd papier is iets waar ze bijna
nooit mee werken. En we hebben
een financiële bijdrage gegeven
voor het eten en drinken en het
vervoer van de kinderen.
Voor € 50,00 werd dit allemaal
geregeld. Niet te vergelijken met
Nederland!

We hebben ook weer een gift gege-
ven aan de armenkeuken. In de
zomer is deze keuken niet open
omdat veel mensen dan van de
opbrengsten uit hun eigen tuin kun-
nen eten.
Ook het gebrek aan financiële mid-
delen is een reden dat deze keuken
in de zomer niet geopend is. Er is
wel behoefte aan want er zijn veel
zieke mensen die ook in de zomer
graag van deze voorziening ge-
bruik zouden willen maken. Onze
gift werd dan ook zeer dankbaar in

ontvangst genomen.
Het laatste project was de bouw
van een extra lokaal voor het Roma-
kinderdagverblijf in Tysobyken. Het
kinderdagverblijf groeit uit zijn jas-
je en heeft een nieuw lokaal nodig
om zo een groter aanbod te kunnen
doen en bijvoorbeeld de huiswerk-
klas uit de kunnen breiden, of het
aantal Roma-kinderen dat naar het
kinderdagverblijf komt beter on-
derdak 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. Inmiddels is dit
gebouw in het voorjaar door de
groep van Uithuizermeeden verder
afgemaakt. Het draait volop. Wij
hebben een gift gegeven voor de
huiswerkbegeleiding van de Roma-
kinderen en om de laatste bouw-
werkzaamheden uit te kunnen voe-
ren.

TRANSPORT
Het afgelopen seizoen heeft er in
mei een transport plaatsgevonden.
Alle hulpgoederen zijn met grote
dankbaarheid ontvangen in Pir en
Vaida in Roemenië.
Mede dankzij het transport is het
voor deze gemeenten mogelijk om
diaconaal werk te doen.
Heeft u, voor een volgend transport,
werkende apparatuur, fietsen, kle-
ding, meubels staan die u graag
kwijt wilt? Dan kunt u contact opne-
men met één van de deelnemers
van dit jaar of een mail sturen naar:
projectoekraine@live.nl
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FINANCIËN
Het afgelopen jaar hebben we door
middel van acties, giften en collec-
tes € 5.009,27 binnen gekregen.
Hiervan hebben we € 4.717,07 aan
de projecten kunnen besteden het
afgelopen jaar: een transport, de
gaarkeuken en het kinderdagver-
blijf in Tivadar, het Roma-kinder-
dagverblijf in Tisobyken, het ont-
moetingsgebouw in Pir en de Bij-
belweken in Roemenië en Oekraï-
ne. Uitgebreide informatie hierover
is te vinden in het jaarverslag.

FLESSENACTIE
De flessenactie in en rond Kantens
loopt nog steeds erg goed. Veel
mensen blijven ze opsparen tot wij

weer langskomen; eens in de 2
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 meege-
nomen, gemaakt door Romafami-
lies die zo de hele winter een inko-
men hebben gehad. Het is een mand
van 40x30 cm die gevuld is met 5
verschillende soorten bollen. De
wilgen bollenmand is geschikt voor
hergebruik. Bestellen kan via:
projectoekraine@live.nl.

Adventsviering bij
kaarslicht in Stitswerd
Op zondag 17 december wordt er in de 12e eeuwse Georgiuskerk van
Stitswerd een Adventsviering bij kaarslicht georganiseerd door de
plaatselijke commissie van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Voorganger is ds. Doekle de Boer uit Leeuwarden en er is bijzondere
medewerking van het Vocaal Ensemble Het Hoogeland o.l.v. Vincent
Hensen. Het orgel wordt bespeeld door Rudi Diekstra en inwoners van
Stitswerd verzorgen de lezingen.
De kerk is traditiegetrouw verlicht met waxinelichten en versierd met
dennengroen en hulst. Parkeren kunt u het beste op het terrein van
boerderij Wibbens en op het terrein van boerderij Oudman. De aanvang
is 19.00 uur en aan de ingang ontvangt u een orde van dienst. Komt u
vroegtijdig, want elk jaar is 't kerkje vol.



16

GRUNNEGER HOUKJE :
Elkenain oet de kontrainen van
Kannes Rottum en Stitswerd is
hier welkom om n stukje ien t
Grunnings  te schrieven ,

Schounen

Hou vonden joe de hippe schounen
van nije minister De Jong?
Hail Nederland haar ter over. Lu
prouten meer over zien schounen
as over zien kwaliteiten. “Wie de
schoen past, trekke hem aan,” zegt
t spreekwoord, mor ik haar n poar
aandern aantrokken. k Vond t gain
gezicht. As ainegste zo bie keunink
op t bordes stoan. Din valen ie wel
op.

Bie ons ien hoes hemmen wie regel
dat wie ons klaiden noar de gele-
genhaid woar wie hèn mouten. Veur
n begroafenis of n cremoatsie klai-
den ie joe aans as wanneer ie noar
n feest goan of n officiële gelegen-
haid.

Schougemode is wel hail slim ver-
anderd deur de joaren hèn. Zulfs
mien taande van 92 kwam ons
tegemuit lopen op zulvern sneak-
ers. Eerder drougen mènsen van dij
leeftied Jators.
En wel haar nou docht dat manlu
nog ais ale kleuren schounen droa-
gen zollen? Vrouger was t swaart of
broen.
k Wait nog dat k as wichtje ain moal
ien de zoveul tied mit moeke noar
schoumoaker Van der Wiek ging.
Dij woonde aan Kerkpad woar Da-
vid Bol woont. Din kreeg k n poar
van dij stieve broene schounen. En
dij wazzen zo haard aan vouten.
Mor wie mozzen ien dörp kopen,
den pa en oom haren ja n zoak en din

gingen ie nait noar Oethoezen of
Stad.
Aalgedureg zai k op tillevizie re-
kloame van n schougewinkel woar
n wichtje schounen oetzöcht. Van
dij dikke plompe broene hoge
schounen, net soldoatenkistjes. Dat
schient bie jonge wichter mode te
wezen. Din denk k: “Wichtje, koop
toch n poar mooie lege steveltjes.”
Bie keuninkshoezen kinnen ze der
ook wat mit worden. Bie winterdag
sums suède leerzen over knijen en
aaltied hoge hakken. Twaalf centi-
meter, t stekt nait naauw. Hou kin-
nen ze der op lopen? t Liekt schier
en ze huiven wieder allenneg mor
mooi wezen veur de petretten. Thoes
zellen ze wel aans wat aan hem-
men.
Vouten binnen belangriek. Ie bin-
nen blied dat ie schounen hemmen
woar ie op lopen kinnen. Elk het wel
ais n miskoop, denk k, om reden dat
ze joe mooi tou leken, mor dat t op
t laange ènd òf vil. Schaande, niks
aan te doun. Zak van t Leger des
Heils is der goud veur. Kin n aander
der meschain wat aan hemmen.

Anje van der Hoek

Roadsel
Achter ien mien voaders toen
doar staait Jan mit de polten
Hou haarder dat de wiend mor waait
hou haarder Jan mit de polten
swaait.

Achter ien mien voaders hof
doar staait n boom mit kralen
Wel aal dij kralen tellen kin
dat is de boas van alen.

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;
Ien de verte roepen
n poar hokkelingen
bij n daam.

Onder de wolken
boven de horizon
loat de haalve zun zich zien
steunend op n stel popelieren
n rooie 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
Oet: Toal en Taiken

Antwoord:  boerenkool

Antwoord: sterren aan de lucht
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 3 december
09.30 uur  ds. A.H. Driest
14.30 uur  ds. P.A. Slager

Zondag 10 december
09.30 uur  ds. P.A. Slager
14.30 uur  ds. P. Drost

Zondag 17 december
09.30 uur  ds. A.J. Minnema
14.30 uur  ds. P.A. Slager

Zondag 24 december
09.30 uur  ds. S.D. Heij
14.30 uur  ds. T. Groenveld
21.30 uur  ds. P.A. Slager
interkerkelijke kerstavonddienst
m.m.v. Amusementskoor 'de
Vlinthippers'

Maandag 25 december
(eerste kerstdag)
11.00 uur  ds. P.A. Slager

Dinsdag 26 december
(tweede kerstdag)
10.00 uur - kinderkerstfeest

CHR. GEREF. KERK KANTENS
Zondag 3 december
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. A.A.L. Aalderink

Zondag 10 december
09.30 uur  ds. G. Drayer
14.30 uur  ds. S.P. Roosendaal

Zondag 17 december
09.30 uur  ds. R. Jansen
14.30 uur  ds. J. Oosterbroek

Zondag 24 december
09.30 uur  ds. M. Visser
14.30 uur  ds. M. Visser

Maandag 25 december
(eerste kerstdag)
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek

Zondag 31 december
09.30 uur  ds. J. Oosterbroek
14.30 uur  ds. J.P. Rozema

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Zondag 3 december
10.00 uur - prof. dr. L.J. van den
Brom, Haren
eerste Adventszondag

Zondag 10 december
10.00 uur - drs. J.W. Bassie, Gro-
ningen
tweede Adventszondag

Zondag 17 december
19.00 uur - ds. D. de Boer, Leeuwar-
den
Adventsviering-bij-kaarslicht in
Georgiuskerk, Stitswerd
m.m.v. Vocaal Ensemble Het Hoog-
eland en Rudi Diekstra, orgel

Zondag 24 december
21.30 uur - ds. P.A. Slager
interkerkelijke kerstavonddienst
m.m.v. Amusementskoor 'de
Vlinthippers'

Maandag 25 december
(eerste kerstdag)
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
gezinsdienst

Zondag 31 december
10.00 uur - da. N.C. Meihuizen
oudejaarsdienst

DORPSKERK ROTTUM
Zondag 10  december
19.00 uur  ds. A.J. Fraanje

Zondag 26 december
19.00 uur  ds. E.B.G.W. Ockels
Kerstdienst
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Agenda
Rottum
Dinsdag 5 december
Dorpshuis
16.00 uur
Sinterklaasmiddag

Tot  14 januari 2018
Kloosterkerk Rottum
10.00 - 17.00 uur
Expositie Margriet Ketting
“De tijd van toen”
Gratis entree

Vrijdag 8 december
Bernleftheater
20.15 uur
Theatervoorstelling “De Kersen-
tuin”
Entree € 12,50 reserveren via
www.bernleftheater.nl of T 425221

Zondag 10 december
Bernleftheater
14.30 uur
Theatervoorstelling “De Kersen-
tuin”
Entree € 12,50 reserveren via
www.bernleftheater.nl of T 425221
_______________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
__________________________________________

Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 - 22.00 uur

Dinsdag 12 december
t Schienvat
Vrouwen van Nu (Stamppot buffet)

Woensdag 13 december
t Schienvat
19.30 - 22.00 uur
Bridge

Zaterdag 23 december
IJsbaan Kardinge
18.00 - 20.30 uur
Gratis schaatsen voor leden IJs-
vereniging
(Opgave: zie elders in Lougnijs)

Kantine vv K.R.C.
v.a. 21.00 uur
Kerst Karaoke Party

Vrijdag 29 december
t Schienvat
14.00 - 16.00 uur
Kinderbingo
20.00 - 00.00 uur
Eindejaarsbingo met DJ

VASTE ACTIVITEITEN
t SCHIENVAT

Maandag
19.00 - 22.00 uur
toneelclub Advendo

Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
19.00 - 20.00 uur
badminton
20.30 - 22.30 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)

Woensdag
15.00 - 17.00 uur
Kaanster Vlinthippers

Donderdag
20.00 - 22.30 uur
damclub

Vrijdag
16.00  20.00 uur
Jan's Pub/Cafetaria
20.00  23.00 uur
biljartclub

Zaterdag
16.00 - 20.00
Cafetaria geopend
V.a. 16.00 uur
Jan's Pub

Voor vragen of verdere informatie
kunt u bellen met
t Schienvat:  55 12 80 b.g.g.
Jan Westerlaken  06 53 17 85 67

Weekenddiensten
2 en 3 december
Tandartspraktijk Aan de Meeden
Winsum  0595  442244
9 en 10 december
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen  0595  431716
16 en 17 december
Tandartspraktijk Booij
Winsum  0595  441545
22 en 23 december
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum  0596  572818
24 december
Tandartspraktijk Conradie
Bedum  050  3012337
25 en 26 december
Tandartspraktijk Booij
Winsum  0595  441545
27 december
Tandartspraktijk Middelstum
Middelstum  0595  55 22 92
28 december
Tandartspraktijk Ezinge
Ezinge  0594  622121
29 december
C.H. de Lange
Leens  0595 - 571427
30 december
C.H. de Lange
Leens  0595  571427
31 december
Tandartsenpraktijk Ten Boer
Ten Boer  050 - 3022720

Patiënten van de aangesloten prak-
tijken binnen de Vereniging Tand-
artsen Noord-Groningen kunnen bij
spoedklachten www.vtng.nl raad-
plegen voor informatie over de
dienstdoende tandarts/praktijk.
Op zaterdag en zondag is er om
11.00 uur en 17.00 uur een spreek-
uur. Buiten deze spreekuren is de
verantwoordelijke tandarts telefo-
nisch te consulteren.__________________________________________

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

DOKTERSDIENST:
 0900-9229

___________________________________________

HOLISTISCHE PSYCHOTHERA-
PIE EN RELATIETHERAPIE
Mw. drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Mid-
delstum  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

___________________________________
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Foto van de maand
Wat wordt het op 5 december?

Fred Reiffers

Oud Papier
zaterdag

16 december
voor 09.00 uur

Vrijwilligersavond
Op vrijdag 3 november jl. heeft de redactie van t Lougnijs haar vrijwilligers
getrakteerd op een gezellige avond als dank voor de tijd en energie die
zij het afgelopen jaar aan t Lougnijs hebben besteed. Voor deze gelegen-
heid werd Salem gehuurd en werden de vrijwilligers door de leden van
de redactie verwend met allerlei lekkers.

Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Zwanny Hofman,
Arie Klomp
Gert-Jan Koops
Hilma Oudman-Dam
Alette de Vries-Rennen

Eindredactie:
Alette de Vries-Rennen
_________________________________________

Kerstnummer
uiterste inleverdatum
8 december 2017
De volgende Lougnijs
komt uit op
donderdag 21 december!

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:
Alette de Vries-Rennen
Klinkenborgerweg 7
9995 NE  KANTENS

434206
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
___________________________________

Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens

Drukwerk:
Drukkerij Sikkema - Warffum


