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Ontdekkingstocht door het Kantster bos
Je kunt het Kantster bos op drie plekken in. Staatsbosbeheer heeft er enkele jaren geleden mooie bordjes
neergezet, die er warempel nog steeds staan. De voetgangersborden zijn er niet meer en blijkbaar mag je er
nu dus ook fietsen en paardrijden zonder een strafbaar feit te plegen.
Als je het bos betreedt vanachter
ons jeugdhonk, dan loop je langs
een Essenbos met hier en daar
ertussen een Haagbeuk, Zoete kers
of Linde. Het ziet er wat treurig uit
vanwege de essentakziekte, die
60% van de essen heeft aangetast.
Het is eigenlijk wel grappig om je te
realiseren, dat deze ziekte wordt
veroorzaakt door een paddenstoeltje, dat gemuteerd is uit een paddenstoeltje dat alleen op dood hout
leefde in eentje die op levend hout
leeft. Het is dus een schimmel en
de paddenstoeltjes, die uiterst klein
zijn, kun je als zijn bloempjes beschouwen. Het zijn deze kleine
paddenstoeltjes, die de sporen vormen en de wind doet de rest. Tja, de
natuur zit vol verwonderlijke grappen.
Het mooie van deze ziekte is dat er
open gaten vallen in het stakenbos
waaronder nu allerlei boompjes en
struiken de kans krijgen om te

groeien. Zo groeit er veel liguster en
vogels die van besjes houden hebben ervoor gezorgd, dat er overal
zaailingen van Zoete kers, Rode
kornoelje, Gewone vlier en Meidoorn opkomen, maar ook een enkel Eikje. Sommigen zijn al drie
meter hoog.
De gaten worden ook gretig gebruikt door de jeugd, die er graag
hutten bouwt. Sommigen zijn werkelijk schitterend. Maar ja, er wordt
hiertoe ook gebruik gemaakt van
afgeknipte takken van jonge essenboompjes, wat niet zo mooi is,
want juist deze boompjes verdienen het uit te groeien tot essentakziekte-bestendige essen.
Er woont een Grote bonte spechten-echtpaar tussen al dat dode
hout. Vooral vanaf oktober zijn ze
gemakkelijk zichtbaar in de bladloze bomen. En verder stikt het natuurlijk van de paddenstoelen in het
najaar. In dit stukje bos heeft een

Buizerd zijn uitkijkpost, die uitkijkt
over de weilanden richting Usquert.
Vaak kom je de overblijfselen tegen van wat hij heeft “geslagen”.
Meestal zijn het de witte veertjes
van een meeuw.
Als je verder loopt en voorbij het
vennetje gaat, kom je in het Eikenbos terecht, waarin her en der ook
Haagbeuk, Zoete kers en Esdoorn
groeien. Hier vindt veel minder regeneratie plaats, omdat er geen
dode bomen staan en omdat de
bodem is bedekt met eikenblad, dat
tanninerijk is en een zure slecht
verteerbare humuslaag vormt
waarop weinig ontkiemt. De Gaai
en Bosmuis verspreiden de eikeltjes. Dit stukje bos werd de afgelopen winter bezocht door zowel een
groepje Goudhaantjes als een
groepje Boomkruipers. Omdat de
Zomereiken al dik beginnen te
worden zijn ze blijkbaar interessant genoeg, want eiken staan erom
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bekend een grote hoeveelheid insecten onderdak te bieden. Ook
vind je er dus tal van Gallen op. Zo
tegen september kun je ze op veel
eikenbladeren en -takjes tegenkomen. Ook het bos langs de Bredeweg is een eikenbos. De Zanglijster komt ieder voorjaar uit Zuid
Europa o.a. in dit stukje bos om te
broeden.

Staatsbosbeheer gaat eind 2018
onderhoud plegen en zal de met rood
gebleste bomen kappen. De dode
bomen worden dan ook verwijderd.
Het bos leeft en evolueert van een
saai rijtjesbos in een spannend gevarieerd stukje natuur waarin van
alles gebeurt.
Marjolein Kromhout
Wat is uw grootste ergernis?
Dat de politici kunnen doen wat zij
willen zonder rekening te houden
met wat de burgers eigenlijk willen.

Mijn naam is:
Imre Galli (Rottum).
Wat at u als kind het liefst?
Gebak.
Wat deed u het liefst in de kinderjaren?
Ondeugd uithalen.
Wat was uw grootste hobby?
Wijn maken en in de wijngaard
werken.
Welk beroep heeft u uitgeoefend?
Scheepswerktuigkundige.
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Wat mist u tegenwoordig het
meest uit uw jeugdjaren?
Natuur en vrijheid.
Waarover maakt u zich tegenwoordig de meeste zorgen?
Over de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen.
Wat zou u graag nog eens willen
doen?
De zeeën bevaren, zoals het vroeger was en een tocht door Scandinavië maken.
Wie schrijft er volgende keer met
de kroontjespen?
Zonder met hem te overleggen draag
ik Gert van de Brink voor.

Het geboortekaartje
van Jezus Christus
“Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias,
de Heer. Dit is het teken voor u; u zult een kind vinden dat in doeken is
gewikkeld en in een voerbak ligt.” (Lucas 2, 11-12)
Wat mooi dat je bij ons gekomen bent! Dat is een tekst die op een
geboortekaartje zou kunnen staan. Ouders die blij en dankbaar laten
weten aan vrienden en familie dat er een nieuw kindje geboren is.
Zo'n kaartje uitzoeken is nog een hele opgave. Je kunt kiezen uit honderden
verschillende voorbeelden. En het moet natuurlijk een heel mooi kaartje
zijn, passend bij het mooie kindje.
Dankbaar en blij laten wij weten dat .... geboren is. Dan volgen de namen
van de ouders, eventuele broertjes en zusjes en de regels voor het bezoek.
Als we de tekst die hier boven staat goed lezen, is dat eigenlijk ook een
geboortekaartje. Lucas, een evangelist geeft dat kaartje als het ware door.
Wat staat op dat kaartje? Niet bij ons, Jozef en Maria, is een kindje geboren.
Nee, vandaag is voor jullie een kindje geboren. Een kindje geboren voor
de ontvangers van dat kaartje. Wat is dat nu voor raars?
Dan volgt. Hij is geboren in de stad van David en Zijn naam is Christus,
de Heere.
Dat is nou precies de boodschap van het kerstfeest: Jezus, de Heere is
voor u, voor jou en voor mij geboren in de stad van David. Dat betekent
dat een oude belofte is uitgekomen. God doet wat Hij belooft!
Wie is geboren? Jezus, de Christus, de Zaligmaker. Hij maakt ruimte in
de levens van mensen. Hij ruimt onze zonde en ellende op. Hij lenigt onze
nood. Voor u, voor jou en voor mij.
Het geboortekaartje wordt uitgereikt aan herders. Dat waren in die tijd de
mensen die onder aan de maatschappelijke ladder stonden. Kon je
helemaal niets, dan kon je altijd nog herder worden. Juist deze mensen
horen als eerste dat de Zaligmaker geboren is. Niemand is te min voor
Hem. Niet de rijken, niet de brutalen, maar het kleine en verachte, dat heeft
Zijn bijzondere voorkeur. U, jij en ik, wij hebben Zijn bijzondere voorkeur.
Want Hij is voor u, voor jou en voor mij geboren.
Een geboortekaartje is een soort uitnodiging om het kindje te komen
bekijken. Dat geldt hier ook. Het is een uitnodiging. Kom, kniel bij de kribbe
neer. Jezus, geboren voor u, voor jou!
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, die Koning, dit Kind.
Goede kerstdagen toegewenst met Jezus!

Na de kortste dag op 21 december en de Kerstdagen, zijn daarna de laatste
dagen van 2017 al weer aangebroken. Oudejaarsavond is een moment
om even terug te blikken. Iedereen viert deze laatste dag van het jaar op
zijn/haar eigen manier: in klein gezelschap, vriendengroep of met de
buurt; genietend van een rijk gevuld televisieaanbod met de oudejaarsconference, carbid schieten, spelletjes spelen of anderszins. We hebben
een aantal lezers van t Lougnijs gevraagd naar hun mooiste of meest
bijzondere oudejaarsavond. Je vindt hun ervaringen verspreid door t
Lougnijs.
Namens de hele redactie van t Lougnijs, wensen wij u allen een hele fijne
oudejaarsavond én alvast een heel gelukkig & gezond 2018! Proost!
Anje van der Hoek
Zwanny Hofman

Arie Klomp
Hilma Oudman

Gert-Jan Koops
Alette de Vries

J. Oosterbroek
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Gebiedsagenda Kantens
Het bureau KAW uit Groningen heeft van de gemeente Eemsmond de
opdracht gekregen in de verschillende dorpen te inventariseren wat de
bewoners belangrijk vinden in de gebiedsontwikkeling in de komende
jaren. En verderop een stukje toelichting en een profiel van bureau KAW.
Dinsdag 29 november jl. was er een eerste bijeenkomst, waarvoor een
tiental bewoners uit Kantens waren uitgenodigd.

December Mist in Stitswerd
Terug naar een lang vervlogen tijd
Een tijd die vast zit in mijn geheugen
Lopend op een weg die wordt verhuld door een dikke mist
Weet ik mijn weg te vervolgen met vasthoudenheid
Steeds vaker zie ik schimmen opdoemen uit de mist
Ik herken ze en groet maar merk op dat ze mij niet zien
Een gevoel van angst maar ook geborgenheid bekruipt mij
Na een bocht in de weg loop ik het dorp binnen, maar ongezien
Uit de steeds dikker wordende mist begroet de toren van de kerk
mij met een warm welkom
Ik merk op dat de schimmen die ik hoor uit het verleden zijn
De stemmen die mij doen denken aan mijn jeugd in het dorp
Het lijkt een droom maar ben voor het gevoel bij mijn bewustzijn
Na een moment van aarzeling zie ik het straatje met de pastorie
Thuis! Maar niet het gevoel dat ik daarbij zou moeten hebben
Zittend op het stoepje aanschouw ik de donkere gedaantes die
mij zwijgend voorbij lopen door de dikke mist
Steeds meer lijkt alles op een illusie
Ik merk een figuur op die mij aankijkt, een dame met rood haar
die staat in een enkele straal van zonneschijn
Ze wenkt mij om haar te volgen en met aarzeling volg ik de voor mij
onbekende dame
Bij een boom die zijn takken treurig laat hangen herken ik haar en
met een glimlach laat ze weten dat het tijd is te gaan.
December 1989
heb ik Stitswerd verlaten.

Doel van gebiedsagenda
In opdracht van de gemeente Eemsmond gaat KAW samen met de
bewoners een gebiedsagenda voor
Kantens opstellen. De gebiedsagenda is een document waarin
duidelijk naar voren komt wat er de
komende jaren belangrijk is voor
Kantens.
Wat is er nodig om veilig en gezond
te blijven leven, te wonen en te
ontwikkelen in Kantens?
Het doel is dat de gebiedsagenda
één overzichtelijk beeld geeft over:
l een beeld anno nu van Kantens;
l de gewenste koers;
l welke maatregelen en
projecten horen daarbij;
l wie en wat is er voor nodig om
die maatregelen uit te voeren in
menskracht en middelen
1e Bijeenkomst
KAW wil graag in 2 stappen komen
tot een gebiedsagenda voor Kantens. Tijdens de eerste bijeenkomst
wordt samen de koers voor Kantens vormgegeven. Daarnaast
wordt er een start gemaakt met het
invullen van de agenda. Welke projecten en acties lopen er al? En
welke acties en maatregelen zijn er
verder nodig om de koers vorm te
geven? Steeds met in het achterhoofd: wat is er nodig om veilig en
gezond te blijven leven, wonen en
ontwikkelen in Kantens?
Het doel is om vooral geen nieuwe
maatregelen en projecten te be-

denken, maar vooral bestaande
goed te benutten en te verbinden
aan de koers voor Kantens.
Tijdens een 2e bijeenkomst wordt
de agenda concreet gemaakt door
te kijken wie en wat er voor nodig
is om de maatregelen in de agenda
uit te voeren.
Profiel KAW
KAW is een groep enthousiaste,
veelal jonge mensen, met kennis
van architectuur en/of bouwtechnische dienstverlening, stedenbouw
en volkshuisvesting. Ze werken met
zo'n 50 mensen vanuit vestigingen
in Groningen, Rotterdam en Eindhoven.
Bureau voor stadsen wijkvernieuwing
KAW is een bijzonder bureau. De
ambitie is stedelijke, ruimtelijke en
sociale vernieuwing vooruit helpen. Zij werken samen met betrokken (markt)partijen aan de vernieuwing van de leefomgeving. Zij staan
voor realisme, betrokkenheid en
inspiratie. Daarin onderscheiden
ze zich door een bijzondere combinatie van disciplines: architectuur,
stedenbouw, bouwkunde, expertise in wonen zorg, onderwijs en
procesmanagement. Dit maakt
KAW inzetbaar in het gehele traject
van gebiedsontwikkeling, bouwen
en wonen: van eerste initiatief via
uitvoering tot nazorg en beheer.

G. Alles
26-11-2017
Art-work van Pol Wijngaard

Wilt u in t Lougnijs adverteren, dat kan!
Neem contact op met onze redactie: info@tlougnijs.nl
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Voedselbank
Mag ik jullie aandacht voor de Voedselbank in Winsum, Lombok 1?
Mochten jullie als lezers denken:
“ja, daar willen we ook wel eens
levensmiddelen naar toe brengen”,
dan kan dat op de woensdagmorgen.
Maar het kan ook dichterbij ingeleverd worden: Usquerderweg 11,
Kantens bij fam. Doornbos. Met
enige regelmaat komt er een auto

van de Voedselbank langs en neemt
de levensmiddelen mee.
Geven maakt blij......
Greet Doornbos

'Onbekend maakt onbemind' is een bekend spreekwoord. Helaas is het
misschien ook van toepassing op de Provinciale Statenverkiezingen.
Want bij de laatste verkiezingen in 2015 zijn er in de provincie 458.419
stembiljetten uitgegeven en 241.479 mensen hebben hun stem uitgebracht, dus maar 53%. Daarom zijn wij als Provinciale Staten de
uitdaging aangegaan om te zoeken naar allerlei manieren en kansen om
jong en oud te vertellen wat de Provincie doet en hoe belangrijk deze
politiek is.

Voor maandagmiddag 11 december jongstleden had ik een uitnodiging voor een kennismaking van
Statenleden en studenten sociologie in het Provinciehuis. Het doel
was om meer te weten te komen
wat de Provincie doet en vooral op
het gebied van Leefbaarheid.
Al was er code rood vanwege de
verwachte sneeuw, ik vond het te
belangrijk om niet te gaan. Ik bleek

zelfs de redder in nood te zijn, omdat mijn mede-Statenleden hadden
afgezegd. Er waren 35 jongelui die
blij waren dat ik er was en ik had bij
het ontvangst in het Atrium direct al
interessante gesprekken. De carrièrecommissie van de studievereniging sociologie 'Societas' had
deze bijeenkomst georganiseerd
om meer van de Provinciale politiek te weten te komen. Ook de

voorzitter van het bestuur van deze
studievereniging liet weten dat het
opdoen van maatschappelijke kennis en ervaring het waard zijn om
naast de studie te doen. Het sluit er
goed bij aan, immers; sociologie
bestudeert sociaal gedrag van
mensen in de samenleving.
In de Statenzaal keken 35 paar
ogen mij verwachtingsvol aan en
nadat ik mij had voorgesteld en een
algemeen inleidend woordje over
de Provinciale Staten had gedaan,
kwamen er heel veel vragen.
Er was verbazing over het feit dat ik
het enige Statenlid was uit de gemeente Eemsmond en ook het enige Statenlid met agrarische ervaring. Niet alleen praktische vragen
zoals; wat voor vergaderingen,
hoeveel Statenleden, welke agendapunten, welke taken heeft de
Provincie. Maar ook kritische vragen over wat de provincie doet met
betrekking tot de leefbaarheid. Betekent dat alleen maar financiële
ondersteuning en waarom bemoeit
de Provincie zich met gemeentezaken? De gemeente heeft immers

ook haar eigen taken en verantwoordelijkheden.
Het was geweldig om zo in gesprek
te gaan met deze studenten! Ik had
alle gelegenheid om te vertellen en
enthousiast te delen welke mogelijkheden de Provincie heeft om
niet alleen met geld, maar ook met
advies burgers, organisaties,
raadsleden en wethouders te ondersteunen bij hun plannen voor
verbetering in eigen dorp of wijk. Ik
kreeg terug dat de studenten het
ook prettig vonden om met een
Statenlid in gesprek te gaan en de
toegankelijkheid van de politiek te
ervaren.
Na afloop van de bijeenkomst stond
ik met een student in de garderobe
te praten. Hij was blij dat hij nu heel
wat meer te weten was gekomen.
Vooral het besef dat de Eerste Kamer door de Provinciale Staten
wordt gekozen. Hij wist niet dat de
Provinciale Staten zo belangrijk
waren!
Hilma Oudman-Dam

Mijn meest bijzondere herinnering aan Oud en Nieuw is die vroege
nieuwjaarsmorgen, dat wij door zware mist en rook van het vuurwerk, niet
vanuit Eelde naar huis konden rijden. Ik had jaren in Eelde gewoond, maar
was volkomen gedesoriënteerd. Na 20 minuten stapvoets rijden reden we
nog in de bebouwde kom van Eelde. Daarom maar teruggelopen naar onze
vrienden. Ik moest werken op nieuwjaarsdagmorgen, maar kon het niet
halen. Het is tot nu toe de enige dag geweest, dat ik mezelf afwezig heb
moeten melden.
Antoinette Jager
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Mijn naam is Han Rottink (red. Middelstumerweg 12, Kantens), leerplichtambtenaar. Sinds ongeveer een jaar werk ik als leerplichtambtenaar bij de gemeente Eemsmond. Hiervoor had ik daar als taak de
Algemene Plaatselijke Verordening van Eemsmond. Sommige mensen
zullen me kennen van het onderdeel evenementvergunningen, daar ging
voor mij ook de meeste tijd in zitten. Een buurtfeest op het grasveld, de
kermis op het voetbalveld, de Sinterklaasintocht, een kerstmarkt bij en
in t Schienvat; leuk, doen! Maar houd rekening met de omgeving, houd
het wel veilig en regel het goed.
Ongeveer een jaar geleden werd ik
gevraagd of ik misschien wilde
overstappen naar de leerplicht.
Vond ik een mooi idee, maar wat
houdt leerplicht dan helemaal in?
Ja, daar word je voor ingewerkt en
kun je een cursus voor volgen. Als
je dan voor de keuze komt te staan
om een overstap te maken ga je
voor jezelf ook weer nadenken hoeveel plezier je nog hebt in je werk en
of het misschien een moment is om
weer iets anders op te pakken. Ik
ben 56, pakken die kans!
Iedereen weet wel waarom je naar
school moet. School is niet alleen
het leren van allerlei feiten en vaardigheden. Een belangrijk deel van
het naar school gaan vind ik ook het
leren omgaan met andere mensen.
In Nederland ben je leerplichtig van
je 5-de tot je 16-de. Daarna ben je
nog kwalificatieplichtig tot je 18de. Een kwalificatie houdt in dat je
minimaal een diploma MBO niveau 2 of hoger moet hebben. Al die
tijd moet je ingeschreven staan op
een school en moet je daar ook de
lessen volgen. En daar gaat het wel
eens mis.
Aan het begin van het schooljaar
controleren we of alle leerlingen
wel staan ingeschreven op een
school. Als dat niet zo is gaan we in
gesprek met de leerling en meestal
ook de ouders. Verderop in het jaar
komen de te-laatmeldingen en verzuimmeldingen van de scholen binnen. Leerlingen die helemaal niet
op school komen of uren gaan verzuimen (spijbelen). Scholen doen
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zelf al veel om leerlingen 'binnenboord te houden' maar dat lukt niet
altijd. Vanaf een bepaald aantal
uren te laat komen of verzuim zijn
scholen zelfs verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
Per melding bekijk je of je de leerling en ouders op het spreekuur laat
komen op school, ze oproept voor
een gesprek op het gemeentehuis
of dat je misschien een Halt-verwijzing oplegt. Als een leerling dit
Halt-traject goed afrondt kan daarmee een justitiële aantekening
worden voorkomen. Als leerplichtambtenaar kun je zelfs een proces
verbaal opmaken, maar dat heb ik
gelukkig nog niet hoeven te doen.
In een gesprek met de leerling en
eventueel de ouders probeer ik te
achterhalen wat de oorzaak is van
het verzuim. Is een stevig gesprek
genoeg of is er meer aan de hand?
Daarvoor heb ik dan weer korte
lijntjes met bijvoorbeeld het CJG
(Centrum Jeugd en Gezin).
Soms heb ik het er wel moeilijk
mee om de problemen van een
jongere aan te horen en het onderwerp toch bij de leerplicht te houden. Sommige jongeren hebben
echt gewoon zoveel pech dat ik
eigenlijk blij ben dat ze toch nog
naar school gaan. Het is dan fijn dat
je collega's hebt waarmee je iets,
weliswaar anoniem, kunt delen.
Privacy en zwijgplicht zijn belangrijke onderwerpen voor een leerplichtambtenaar.
Als leerplichtige val je onder de
gemeente waar je woont. In de
gemeente Eemsmond heb je (gelukkig nog) veel basisscholen,
maar voor speciaal onderwijs moet
je naar de stad Groningen. Voor het
voortgezet onderwijs gaan veel leerlingen naar Het Hogeland College
in Uithuizen en Warffum, maar ook
veel leerlingen kiezen voor scholen in Delfzijl of stad Groningen. Het
komt hierdoor steeds vaker voor
dat ik niet met de fiets naar Uithuizen ga, maar dat ik in verband met
een afspraak op een school, toch de
auto pak. Jammer wel, want het

fietsen langs het Boterdiep naar
Uithuizen is in alle seizoenen prachtig, en gezond.
Per 1 januari 2019 gaat de gemeente Eemsmond over in de nieuwe
gemeente Het Hogeland. Met de
leerplichtambtenaren van Bedum,
Winsum en De Marne zijn we nu al
onze manier van werken op elkaar
aan het afstemmen. Welke leerlingregistratie hebben zij? Wanneer
leggen zij een Halt-verwijzing op?
Goed om je eigen manier van werken tegen het licht te houden en

samen op dezelfde wijze te gaan
werken. Voordeel is ook dat je elkaar dan goed kunt vervangen in de
vakantie of bijvoorbeeld bij ziekte.
Slotwoord? Ja. Ondanks al het geklaag gaan de meeste jongeren
graag naar school, alleen al voor de
gezelligheid met medeleerlingen,
vrienden en vriendinnen. En voor al
die jongeren die ondanks tegenslagen toch proberen om naar school
te gaan en te bouwen aan de toekomst heb ik respect. En natuurlijk
ook voor de ouders.

In de tijd voor de introductie van de friteuse maakten mijn ouders
oliebollen in een grote bruine pan. Op oudejaarsdag werd de keuken
helemaal afgeplakt met plastic, en nadat het beslag gerezen was werden
er oliebollen gebakken met de vreemdste vormen en aanhangsels.
N.N.

Bij Advendo
geen rimpel teveel
Toneelvereniging Advendo speelt binnenkort voor u: Geen Rimpel Teveel
en is geschreven door Rob van Vliet en José Frehe.
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 winnaressen.
Het is een klucht in drie bedrijven,
die zich afspeelt in een schoonheidsinstituut onder leiding van de
uit Amerika afkomstige schoonheidsspecialiste Purdy en haar
Twentse man Fred.
Een drietal vriendinnen Mira, Patty
en Willeke hebben een prijsvraag
gewonnen uit een tijdschrift en ondergaan een complete metamorfose in het instituut.
Ze worden behandeld door:
l de fitness-instructeur en therapeut 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

De eigenaresse Purdy (zich jong
en strak houdend met veelvuldige
melkzuur injecties) doet er tevens,
samen met haar ietwat louche partner Fred, alles aan om met twijfelachtige middelen extra geld te verdienen. Een nieuw middel dat ze
willen verkopen garandeert
schoonheid en een mooie huid onder het motto: “Geen Rimpel Teveel”. 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 aantal 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 voorstellingen!
Toneelvereniging Advendo
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Mijn mooiste herinnering aan Oud en Nieuw beperkt zich niet tot één
specifiek jaar, maar tijdens mijn jeugdjaren werd er 'gesleept'. Dingen die
los stonden werden verplaatst binnen het dorp zonder het te vernielen. De
eigenaars hadden op Nieuwjaarsdag de taak om hun eigendommen op
te zoeken en weer terug te brengen. Zo is er een keer een mestwagen voor
de deuren van de toenmalige Gereformeerde Kerk aan de Langestraat
geplaatst. Dat slepen was soms een uitdaging, want er werd ook een keer
een watertank op een houten onderstel uit elkaar gehaald en op het plat
dak van t Schienvat in elkaar gezet. Je zou op zo'n moment het gezicht van
de eigenaar weleens willen zien, die zich dan afvraagt: “hoe krijg ik dat
ding van het dak af”.
Ook is er een keer een VW Kever met man en macht op het fietsenhok
achter t Schienvat gezet. Helaas ben ik nooit getuige geweest dat zo'n
groot ding weer op de grond kwam.
Zelf ging ik op een gegeven moment met vrienden van huis naar huis in
Kantens, om de bewoners en andere 'nieuwjaarsgangers' in elk huis,
gelukkig nieuw jaar te wensen.
Marten Miske

Oudejaarsoliebollenactie
Tijdens Oud en Nieuw willen we allemaal graag weer wat oliebollen of
appelbeignets op tafel hebben. U behoeft ze niet zelf te bakken. Samen met
Bakker De Winter zorgen we ervoor dat aan de traditie “Oliebollen met Oud
in Nieuw” wordt voldaan. Medio december ontvangt U een circulaire met
alle informatie en een bestellijst. Op deze lijst kan men de bestelling
invullen.
DE KAANSTER VLINTHIPPERS

Oudejaarsdag is mijn geboortedag, zodoende denk ik onmiddellijk aan al
die 69 verjaardagen, die ik al achter de rug heb. Mijn verjaardagen waren
altijd leuk, ik heb er veel plezier van gehad, dat er op die dag veel mensen
kwamen (al hoor ik ze nog zeggen: "Ik blijf maar even, want ik heb het zó
druk!"). Behalve voor de oliebollen, kwamen ze toch ook voor mij.
In mijn kindertijd bleven mijn opa en mijn tante altijd bij ons logeren. Nog
steeds logeren vaak mensen op oudejaarsnacht bij ons in Kantens; een
broer, een neef of een vriendin. Het is dus altijd een feest geweest van
vroeg opstaan (want ik moet toch oliebollen bakken; én appeltaart én cake
horen er ook bij!) tot ver na twaalven. En dan de oudejaarsconference, de
tikkende klok en het vuurwerk, Wie heeft er zo'n verjaardag?!
De leukste of mooiste herinnering aan oudejaarsnacht vond ik de tijd, dat
ik als puber om vijf over 12 te midden van het knallende vuurwerk op mijn
fiets stapte. Dan sjeesde ik het hele dorp door om al mijn vrienden en
kennissen een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Ik kwam pas bij vieren
weer thuis!
Corry Lenstra

8

No Child should live in fear
Ronkende trikes en motoren, het geluid van de uitlaten galmt tussen de
huizen. Blije kindergezichten op straat. Een enkele buurman of buurvrouw, die niet op de hoogte is, staat in de voordeur en kijkt verbaasd
om zich heen. Mannen en vrouwen in stoere, leren vesten, waarop een
CS-logo staat en links en rechts wat emblemen en/of andere symbolen.
Is een motorclub afgereisd naar een woonwijk?
Ik ben motorrijder, al 43 jaar. Door
de jaren heen heb ik allerlei motoren gereden, zowel bij de Marechaussee als privé. Ik heb veel
kilometers gemaakt onder mooie
en slechte weersomstandigheden.
Al die kilometers brachten mij van
A naar B: verkeersbegeleidingen,
escortes en privé altijd voor woonwerkverkeer. Nooit een tourrit, nooit
een ommetje.
Sinds 2 jaar is dat veranderd en ben
ik een CS-rider; een bewaker van
het Noorden. Custodes Septentrionum (CS) is een stichting van motorrijders en trikers, ongeacht merk
of type motor of trike, uit alle lagen
van de samenleving. Een broederschap die zich inzet tegen misbruik
bij kinderen in welke vorm dan ook
en die deze kinderen een bezoek,
een schouder, een luisterend oor
en hun vriendschap aanbieden.
Kinderen kijken meestal op tegen
motorrijders; het zijn stoere mannen en vrouwen op hun motoren en
trikes met bijbehorende kleding en
gebruiken en zijn voor velen een
symbool van vrijheid. Juist déze
mannen en vrouwen willen deze

kinderen, ongeacht ras, klasse,
religie of verleden, laten weten dat
ze niet alleen staan.
Ohh, een motorclub?
Nee, wij zijn geen motorclub. Natuurlijk rijden wij op grote motoren
of trikes; we dragen vaak een zonnebril, mondmaskers en leren broeken en vesten, waarop trots een
patch met de naam CS-rider prijkt.
We rijden in een grote groep, met
kinderen en hun familie, door steden en dorpen. Maar dit imago
betekent voor ons iets anders; kinderen die het moeilijk hebben, krijgen hierdoor een dosis “stoerheidgehalte” en worden vrienden van
de trikers en bikers. Kinderen zien
ons soms ook als een motorclub,
maar altijd als vrienden; de kleine
prijs, die wij door een bepaald imago moeten betalen, nemen wij voor
lief.
In werkelijkheid zijn wij allen hele
normale mensen en onder al het
uiterlijk vertoon gewoon vaders &
moeders, artsen, politieagenten,
verpleegkundigen, ondernemers,
jongerenwerkers, kassamedewerkers, schoonmakers etc. Allen met
het doel om een kind een fijne dag
te bezorgen, om een gezin een hart
onder de riem te steken, of om een
kind op school te helpen, door voorlichting te geven over bijvoorbeeld
'pesten'.
En soms, heel soms, rijden we met
pijn in ons hart en door onze tranen
heen om een kind naar zijn/haar
laatste rustplaats te begeleiden op
verzoek van een gezin. Ook dan

staan wij er als CS-rider, om een
laatste eer te bewijzen en het getroffen gezin te ondersteunen.

de speciale ritten, die wij in 2017
hebben gemaakt met en voor de
kinderen.

Wil je een keer meerijden? Als je in
het bezit bent van een motor of trike,
dan kun je ons al steunen door er te
zijn. Zonder supportrijders zijn wij
nergens. Motoren om het geheel
“body” te geven en trikes, zodat we
zitplaatsen kunnen bieden aan de
kids en hun familieleden tijdens de
Ride-Outs. Neem van mij aan, het
zijn mooie kilometers, waardevol
en voor een prachtig doel.
Op de website www.cs-riders.nl
vind je o.a. informatie over de komende Ride-Outs, maar ook over

Arie Klomp

Mijn sterkste herinnering aan Oud en Nieuw is de oudejaarsavond van
1974 op 1975. Ik zat in opleiding bij de Marechaussee en was in die paar
maanden al zo gevormd/misvormd, dat ik niet meer met auto's, hekken,
caravans, fietsen, aanhangers en brievenbussen etc. ging slepen. Mijn
vrienden vonden dat ik onnatuurlijk gedrag vertoonde. Ondanks dat werd
het toch gezellig én Nieuwjaarsdag…..
Arie Klomp
9

Team Rising Sun
en de Alp d'HuZes
Het afgelopen jaar zijn we met onze kinderen en vrienden weer naar
Frankrijk geweest, om geld in te zamelen tegen kanker, voor onderzoeken en voor een beter kwaliteit van leven mét en ná kanker. Drie jaar na
het overlijden van mijn broer Fred lijkt het soms allemaal voor niets te
zijn geweest. Nog steeds overlijden er mensen aan kanker; te veel, te
jong, nog niet gemist kunnen worden, helaas ook nog maar zo kort
geleden en zo dichtbij ons allemaal in Kantens.
Maar dan is er ook nog Janharm
Beenes; hij heeft de kanker wel
overwonnen! Het is dus niet allemaal voor niets! Al die collectes elk
jaar weer van deur naar deur, al die
activiteiten om geld in te zamelen
voor Opgeven is geen Optie, al die
eieren die we nog steeds verkopen
voor het KWF. Met de opbrengst
van de eierenverkoop van de afgelopen maanden, hebben we Janharm kunnen helpen met zijn deelname aan Opgeven is geen Optie.
Namens Janharm mag ik iedereen
die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken.
Hem persoonlijk steunen kan heel
gemakkelijk via:
https :/ /deeln emers. opgev en
isgeenoptie.nl/doneren
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l deelnemers
l zoek: Janharm Beenes en klik
“Steun mij” aan, de rest wijst
zich vanzelf.
De afgelopen jaren hebben we heel
veel steun in de vorm van drukwerk
gehad van Fred Reiffers. We hebben hem gevraagd om nog één keer
voor ons een kerstkaart te drukken
voor onze sponsoren en deze kaart
(ontwerp van teamlid Pol uit Stitswerd) willen we graag met iedereen in Kantens, Stitswerd en Rottum delen.
Namens het gehele team van Rising Sun wensen wij iedereen Licht
waaraan wij ons kunnen warmen
waar het soms koud en leeg voelt.

Kerst karaoke bij
vv K.R.C.
Dit zijn van die avonden waar iedereen naar uitkijkt. Alle voetballers, vrijwilligers en verdere dorpsgenoten in hun mooiste “kerst”
kleding ontpoppen zich als ware
zangers en zangeressen.
Zaterdag 23 december as. organiseert vv K.R.C. in de kantine de
altijd beregezellige Kerst Karaoke

Party! Dit alles onder leiding van
onze eigen Kaanster DJ Gert Homan, hopelijk in zijn prachtige trui,
die overigens altijd vrij rap uit is
wegens de tropische temperaturen.
Vanaf 21.00 uur kun je meezingen
met je favoriete muziek!
Gratis entree! Kom ook zaterdag 23
december naar de sfeervolle "over
the top" kerstkantine van vv K.R.C.
voor lekkere muziek, een hapje en
drankje en natuurlijk heel veel gezelligheid!

De stand van zaken
Zaterdag 23 september jl. begon de competitie voor de jeugd en de
senioren van vv K.R.C.. Bij de senioren zijn er nog maar weinig wedstrijden gespeeld helaas. In het begin van het seizoen werden er door de
tegenstanders van KRC1 en/of KRC2 bijna wekelijks wedstrijden afgebeld wegens te weinig spelers. De afgelopen weken gooit het weer roet
in het eten.
Dit is de stand van alle teams
t/m 11 december 2017:
KRC1
l 3 gespeelde wedstrijden 4 punten (momenteel een 7e plek van de
11)
KRC2
l 5 gespeelde wedstrijden 0 punten (momenteel hekkensluiter)
KRC35+
l 12 gespeelde wedstrijden 22
punten (2e plek van de 4)

SJO KRC/ZEC MO13
l 8 gespeelde wedstrijden 12 punten (momenteel 5e plek van de 12)
SJO KRC/ZEC JO11-1
l 8 gespelde wedstrijden 21 punten (momenteel 3e plek van de 12)
SJO KRC/ZEC JO11-2G
l 8 gespeelde wedstrijden 22 punten (momenteel 2e plek van de 12)
SJO KRC/ZEC JO9-1
l Wordt niet meer zichtbaar in
beeld bijgehouden door de KNVB.

SJO KRC/ZEC JO171d
l 6 gespeelde wedstrijden 7 punten (momenteel 9e plek van de 12)
SJO KRC/ZEC JO15-1G
l 5 gespeelde wedstrijden 6 punten (momenteel 7e plek van de 11)

Gedurende de winterstop gaat de
jeugd deelnemen aan de Zaal Winter Competitie in de sporthallen in
Uithuizen en Uithuizermeeden. De
begeleiders krijgen daar zo spoedig mogelijk bericht van.
vv K.R.C. wenst iedereen hele fijne
feestdagen en een sportief 2018
toe.
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Samen woningen verduurzamen en versterken?!
Op 29 november jl. is er in Kantens een informatieavond geweest over het project Koppelkansen. Koppelkansen wil zeggen, dat als uw woning
vanwege de aardbevingen versterkt moet worden, u ook de kans kunt benutten om uw woning (verder) te verduurzamen. Het Energie Initiatief
Kantens (E.I.K.) en de Hanzehogeschool Groningen onderzoeken nu samen wat u daar als inwoner van vindt en of u met mede-inwoners daaraan
wilt meedoen. Op de informatieavond is een vragenlijst uitgereikt om uw interesse over het verduurzamen tijdens de versterking te peilen.
Wilt u ook meedoen en aangeven
wat u graag zou willen? Vul dan de
vragenlijst in!
U kunt de vragenlijst ophalen en
weer inleveren bij John van de Rijdt,
Langestraat 27 in Kantens (secretariaat van E.I.K.). U kunt de vragenlijst ook online invullen via http://
bit.ly/2BEiGR3.

Er worden in het nieuwe jaar twee
workshops in Kantens georganiseerd over de technische kant en
over gezamenlijke initiatieven van
het verduurzamen. In de vragenlijst
kunt u aangeven dat u deze workshops wilt bijwonen! U mag bij John
van de Rijdt (Langestraat 27, Kantens) ook meerdere vragenlijsten
meenemen om onder uw dorpsgenoten verspreiden. We hopen op
een grote respons van inwoners
van Kantens, Stitswerd, Rottum en
Doodstil!
Mocht u vragen hebben over de
vragenlijst, neemt dan contact op
met Jannie Rozema (Hanzehogeschool),
050-5954547 of
j.rozema@pl.hanze.nl .
Jannie Rozema
Onderzoeker Kenniscentrum NoorderRuimte
Hanzehogeschool Groningen

Kerstnacht het woord is als een lafenis,
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
stralen der sterren op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.
Kerstnacht - het eenzaam zwerven der gedachten
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in de nacht en
het opgaan van de ster, een lichtend teken.
Kerstnacht het sneeuwt op uw geschonden aarde,
dun en verstuivend dekt een huivering
van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.
Ida Gerhardt
Uit de bundel: Kosmos
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Met oud en nieuw maakten mijn ouders mij vroeger wakker een half uur
voor de jaarwisseling. Die paar uurtjes kon ik vaak niet goed in slaap
komen door de opwinding over het vuurwerk en de overgang naar het
nieuwe jaar.
Gert-Jan Koops

Meindert Schollema bij
jaarvergadering Vrouwen van Nu
Vrouwen van Nu afdeling Middelstum-Kantens e.o. organiseert op dinsdag 16 januari de jaarvergadering in t Schienvat te Kantens. Aanvang om
20.00 uur. Voor deze avond is Meindert Schollema uitgenodigd om op
deze avond te vertellen over zijn burgemeesterschap van Pekela. Hoe is
Meindert in de politiek terecht gekomen en wat is er zo leuk aan de
gemeenteraad en het besturen van de gemeente? Wat betekende het voor
het gezin en wat maak je zoal mee in het werk? Het belooft een
onderhoudende avond te worden.

Mij werd gevraagd of ik wel iets over Oud en Nieuw wilde schrijven uit
mijn jeugd. Natuurlijk moest ik wel diep graven in de herinneringen. De
zeventiger jaren praat ik dan over, dat ik een jaar of tien was denk ik. Als
de kerstdagen voorbij waren, begon in aanloop naar Oud en Nieuw bij
Tiemens altijd meteen de vuurwerkverkoop, met midden in de winkel de
brandende kachel. Op oudejaarsdag werden bij ons thuis aan de Oosterweg altijd oliebollen gebakken door pa Werkman. Dat was altijd een hele
belevenis.
Het meel en olie werd gekocht bij Tiemens en een blokje gist bij bakker
Dijk aan de Langestraat. Het beslag werd klaar gemaakt vaak in twee
emmers. Dan moest het meel rijzen op oude kranten voor de warme
kachel in de kamer. Theedoeken over de emmer en wij kregen de
waarschuwing dat we niet te veel heen en weer mochten lopen tussen
de kamerdeur en de keuken, want stel je voor dat er tocht over de emmers
heen kwam, want dan kon het rijzende meel inzakken. De oliebollen
waren altijd lekker. Later ging pa wel bakken bij Bultena in de smederij
en nog weer later bij mijn oudste broer Gert in het schuurtje aan de
Bredeweg waar de ijsbloemen in de ramen zaten. Een hele mooie tijd. Op
oudejaarsavond mochten we dan opblijven. Toen was er nog niet zoveel
siervuurwerk als er nu is. Na twaalf uur kwamen de buurtbewoners van
de Oosterweg bij ons of we gingen naar andere buren om elkaar een
gelukkig nieuwjaar te wensen. Ook gingen we dan nog wel even het dorp
in met pa en moe. Op Nieuwjaarsdag gingen we vaak 's morgens het dorp
in, kijken wat er versleept was. Vroeger werden boerenkarren, rijdende
melkbussen (die bij de boer 's zomers in het land stonden en bij de
winterdag los op het erf) versleept naar het dorp. Vaak werd daarmee de
ingang van de kerk en het gemeentehuis versperd en konden door de
boeren daar weer worden opgehaald. In de middaguren hadden we vaak
visite over de vloer. Familie kwam langs, want opa Gerrit Werkman
woonde ook bij ons in. En dan stond er altijd traditioneel een zelf gemaakte
grote pot brandwijn met rozijnen op tafel.
Iedereen hele mooie feestdagen toegewenst.
Gerad Werkman
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Route
In het leven heeft iedereen een zekere mate van structuur nodig. Ik heb
wel tijden gekend dat ik mij zo structuurloos als mogelijk probeerde te
handhaven, om maar niet te hoeven voldoen aan opgelegde normen, maar
ik werd er niet gelukkiger van.
Nu ga ik het liefste op vakantie naar steeds hetzelfde adres, rijd het liefst
dezelfde route met dezelfde tussenstops en zou ik mijzelf dus saai kunnen
noemen. Heerlijk!
Af en toe ben ik verplicht om toch
een beetje te moeten zoeken. Zo
dwaal ik regelmatig in een museum rond. Het nadeel van grote
musea, zoals het Gemeentemuseum in Den Haag of het Rijksmuseum in Amsterdam, is het vinden
van de juiste weg. Beide musea
hebben een overschot aan zalen,
gangen, nisjes en verdiepingen.
Altijd verlaat ik het museum met de
gedachte dat ik misschien iets niet
gezien heb. Zo zijn er altijd tijdelijk
gesloten afdelingen, wegens een
nieuw in te richten tentoonstelling.
Achter die afdeling zit dan wel een
afdeling die open is, maar daar moet je dan weer een andere route voor
nemen. Ik kijk thuis de brochures nog eens door en kom tot de ontdekking
dat ik een deel gemist heb. Ik kan daar slecht tegen. En al ben ik in beide
musea vaker geweest, ik blijf het nare gevoel hebben iets gemist te
hebben.
Met gezellig wandelen gaat het net zo. Je kan verdwalen en dan de mooiste
plekjes missen. Het liefst volg ik in een bos een gemarkeerde route. Een
die uitgezet is middels paaltjes met een groene of blauwe of anderszins
gekleurde kop. Aan het begin van het bos zie ik graag een informatiebord
met duidelijk uitgestippelde routes met afstanden. Teruggekomen van de
wandeling kan ik dan nogmaals de route overzien. En, ja hoor, we hebben
alles gehad. Een tevreden gevoel maakt zich van mij meester. Voldaan
stap ik in de auto terug naar huis. Een klein beetje avontuurlijk, want ik
was nog niet eerder in dat bos geweest en toch niet té. Ik vertrouw erop
dat de routemakers mij de interessantste delen van het bos hebben
getoond. Niks gemist.
Afgelopen week hadden we nieuwe ontbijtbordjes nodig. De oude waren
in aantal ernstig verminderd of beschadigd. Van de nog oudere versies
waren er nog minder, zodat we een allegaartje aan ontbijtbordjes hadden.
Nu wil ik ook weer niet teveel betalen aan bordjes, ons ben zunig, dus we
togen naar Ikea waar voor 49 cent per stuk bordjes verkrijgbaar zijn. Daar

aangekomen pak je een winkelkar, volgt de pijlen naar de ingang en loopt
de winkel binnen. Onderaan de roltrap staat een bord: Volg de route, zo
mist u niets. Kijk daar houd ik van. Zelfs op de grond is aan de kleur te
zien hoe je moet kopen. Onderweg kan je afsnijdroutes nemen, maar dat
doen we natuurlijk niet. We willen alles zien. Ondertussen kopen we nog
dingen die we eigenlijk niet nodig hebben, maar alla, we missen niets.
Thuisgekomen, met bordjes en nog wat zaken, overdenk ik dit alles nog eens. Ikea heeft
het door. Eigenlijk zou ieder museum een
route met pijlen moeten hebben, met de aankondiging: zo mist u niets. Nog eigenlijker zou
ieder mens bij zijn geboorte een Zweedse adviseur of
seuse moeten hebben met het bord: Volg de route, zo mist
u niets. Wat een heerlijk rustig leven zou dat zijn. Geen
Zwitserleven-, maar een Ikeagevoel.
De bordjes eten trouwens heerlijk.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl

Een mooie herinnering aan een jaarwisseling vind ik dat men indertijd een
boerenwagen, volgeladen met mest op het Schienvat had gezet. Dat was
de tijd van spierkracht en wilskracht! In de jaren '80 zijn we eens aan het
slepen geweest bij een boer in de buurt. Het was al ruim na middernacht.
Omdat deze boer er een ander dag- en nachtritme op nahield dan andere
boeren, zag hij het gebeuren en kwam ons achterna om te zien waar zijn
spullen bleven. Bij meerdere jaarwisselingen lagen er op Nieuwjaarsmorgen grote keien bij ons thuis voor de garagedeur. Omdat wij 's
morgens met de auto naar de kerk wilden, was dat natuurlijk hinderlijk.
Het was immers al rennen om op tijd te komen. Toch vond ik het wel erg
origineel, want er werd niks vernield en het had wel effect. Van de meeste
jaarwisselingen herinner ik me niks. Meestal ging ik gewoon op tijd naar
bed en ondanks dát is het steeds weer Nieuwjaar geworden. Een nuchtere
Groninger (of saai) wenst u een goede jaarwisseling en een gezegend
2018.
Jan Oudman
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Uitgevlogen ben ik, Klazien van Brandwijk-Wiltjer (geboren in 1951), al
geruime tijd. t Lougnijs lees ik echter al sinds haar bestaan. Eerst bij mijn
ouders in hun huisje (Pastorieweg 2). Tegenwoordig komt t Lougnijs met
enige vertraging van mijn neef en nicht Jack en Dianne de Winter via mijn
zus Jantje uit Middelstum terecht in Usquert.

Ik ben het oudste meisje in het gezin
van Kobus Wiltjer en Aaltje Jonkman. Boven mij zijn: Jan die ondertussen 77 is en ook in Usquert
woont en Ritze die begin dit jaar in
Amsterdam is overleden. Na mij
volgt de tweeling Jantje en Maria. In
t Lougnijs van november 2017 vertelt mijn zus Maria over haar jeugd.
Dat verhaal staat voor een groot
deel voor onze gezamenlijke jeugd
in de lagereschooltijd in Kantens.
Terwijl anderen uit mijn klas naar
de middelbare school in Uithuizen
of Warffum gingen, mocht ik naar
de Stad. Ik kwam terecht op de
Minister Cort van der Lindenschool.
Een strenge school in een imponerend gebouw met hoge trappen en
grote deuren. Vanaf dag één werd
Klazientje: KLAZIEN. Onze klassejuf was van mening dat die naam
veel beter bij me paste. Mijn schoolresultaten waren niet verblindend.
Ik had het veel te druk om huiswerk
te maken. De zondagsschool, de
jeugdclub en de gymnastiekvereniging waren interessanter en gezelliger. Na drie jaar heb ik in 1966
de school zonder diploma verlaten.
Overdag moest ik werken en 's
avonds naar school om diploma's
te halen. Dat was belangrijk vond
met name mijn moeder. Een meisje moest later voor zichzelf kunnen
zorgen en zo lang mogelijk doorleren. Tot op vandaag ben ik haar
dankbaar voor die belangrijke les.
Ondertussen was ik actief lid van
de vakbeweging en samen met wat
vrienden richtten wij het Actiecentrum voor werkende Jongeren aan
de Verlengde Lodewijkstraat op.
Omdat ik alleen thuis was om te
slapen mocht ik op kamers in de
Stad. Dat was de start van een

ander leven en een andere carrière.
Medio 1971 werd ik vrijgestelde
voor de KWJ (organisatie voor
werkende jongeren) en woonde
daarom in Hengelo en Assen. Verder maakte ik radioprogramma's
voor werkende jongeren bij de KRO.
In 1975 werd ik beleidsmedewerker jongerenzaken bij de Voedingsbonden FNV.
Omdat ik meer en meer interesse
kreeg in levensvragen en twijfelde
aan een godsbestaan ben ik in 1978
gaan studeren aan de, wat nu heet,
Universiteit voor Humanistiek in
Utrecht. Nog tijdens de studie werd
ik gevraagd als humanistisch geestelijk raadsvrouw bij defensie. De
eerste jaren op de Veluwe bij de
Land- en Luchtmacht en vanaf 1
januari 1985 bij het Korps Mariniers. Bij en met het Korps heb ik
heel wat avonturen beleefd. De VNmissie naar Cambodja in 1992/
1993 is wel de meest indringende.
In 1998 heb ik de dienst verlaten. In
2000 werd ik redacteur bij Checkpoint; dé periodiek voor Veteranen
en tot 2013 heb ik als ZZP-er tal van
werkzaamheden voor het Veteraneninstituut en de Geestelijke Verzorging verricht.

In 2012, na de eerste vluchtelingenstromen uit Syrië, kreeg ik herbele-

vingen van Cambodja, kon nauwelijks meer slapen en zonderde me af
van de buitenwereld. Uiteindelijk
kwam ik terecht op het traumacentrum in Assen/Beilen en met behulp
van therapie, EMDR, medicatie en
mijn KNGF-geleidehond buddyhond
Lio kan ik het leven zelfs op moeilijke momenten weer aan. Lio maakt
me wakker als ik nachtmerries krijg
en loodst mij in het dagelijkse leven
door moeilijke situaties. U heeft ons
misschien al wel eens bij de PLUS
ontmoet. Het gaat zelfs zo goed dat
ik als ambassadeur van KNGF Geleidehonden lezingen verzorg op
scholen en voor verenigingen.
Veertig jaar geleden trouwden Fred
en ik op 20 mei op het gemeentehuis
in Kantens. Oud-burgemeester Bernard kwam daarvoor speciaal uit
Schoorl. 's Avonds was er een groot
feest en vonden familieleden en
vrienden bij verschillende Kaansters
een slaapplaats. In de jaren daarna
kwamen we regelmatig bij Pa en
Moeke in Kantens. We trokken voor
ons werk en vrijwilligerswerk samen en los van elkaar de wereld
over. Hebben lief en leed gedeeld en
wonen sinds 2003, na Maarssen,
Ede, Woerden en Soest, in het mooie
Usquert. We waren in de gelukkige

omstandigheid dat we een huis naar
eigen inzicht mochten bouwen in het
dorp waar broer Jan al woonde.
Hem hebben we na het overlijden
van zijn vrouw kunnen ondersteunen bij de opvoeding van zijn vier
jongste kinderen. Onze pleegzoon
Niels komt met vrouw Monique en
kleindochters Lisa, Zoë en Vera en
hun 2 KNGF-honden regelmatig op
bezoek. Samen zijn we zeker een
keer per jaar te vinden in Rottum,
mijn geboorteplaats. In Kantens,
waar ik ben opgegroeid en in Stitswerd, waar opoe en opa woonden in
het huisje dat bijna op het kerkhof
staat en waar opa Ritze Jonkman en
Moeke Aaltje begraven liggen. Familie, vrienden en buren maken dat
het leven in Usquert, na een intensief
en hectisch leven, een prima voortzetting is van de stabiele en warme
basis die is gelegd in Rottum, Stitswerd en Kantens.
Tot ziens en een
goede jaarwisseling.
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Post
t Lopt noar t ènd van t joar tou en din
komt koartjeschrieverij weer aan.
t Is n kerwaaike dat wat tied vragt.
Eerst boudel van veureg joar over n
boan hoalen, wat holdt ter nog tou
en houveul mout ter biekocht worden. k Wait nait hou t bie joe is, mor
koartjes en braiven schrieven is
vraauwluwaark wordt ter bie ons
zegd. n Poar joar leden heb k t veur
Nijjoarskoarten n stukje makkelker kregen. Adressen worden op
computer moakt. t Is nait zo persoonlek, mor t scheelt mie hail wat
waark. Nou hemmen wie der wat
koarten veur boetenlanders bie, twij
mouten ien t Duuts en vaaier ien t
Engels en doar bin k wel even mit
aan gaang, din mien toalenknobbel
is oareg slonken. As ales kloar is,
gaait mien man koarten lezen of t
goud is en hai plakt postzegels. Bie
de boetenlanders mout k sums laggen. As e koartje openslagt heur k
voak: ”Hai, wat n ènd”. Joa, as k
ainmoal begun…zel t muite ook
weerd wezen. Din kin t stoapeltje
noar post tou. Ons drij dörpen hemmen t geluk dat wie t ien aigen dörp
op post doun kinnen. Mor as ie
kraant lezen, denk k wel ais, hou
laank zol der nog n bus bie t Schienvat hangen? Hail veul buzzen worden of binnen aal vothoald, ien Drenthe 140. Aan aander kaant lees je

Oljoarsgedachten
De tied verlopt stoareg,
Onheurboar en stom
Van t ain joar ien t aander
En komt nait weerom.
dat wie t aan ons zulf te wieten
hemmen. Lu schrieven nait meer,
jongen haildaal nait. n Juffraauw op
n mbo-schoul mog as hobby geern
koartjes moaken en lait heur leerlingen dij op schoul zain. Der wazzen gonnent bie dij nooit n koartje
verstuurd haren. Ze wizzen nait
woar t adres stoan mos en wat je
aan aander kaant schrieven konden. Mor ze vonden t wel mooi. Der
wer òfsproken dat ze mit kerstdoagen koartjes schrieven gingen aan
ainzoame mènsen. Joa, lu hemmen haile doagen heur smartphone
ien haand of ien buus.
n Vrund van ons belde lest dat e
gain verkaanziekoartjes weer
stuurde. ( Is t joe ook opvalen dat ie
dij ook nait meer kriegen?) “Kin k
joe ook appen”, zee e. Nee, wie
appen nait. “Hou mout dat din mit
Nijjoar,” vroug k. Nou, din kregen
wie n koartje van hom.
Hou laank zollen der nog Nijjoarskoarten verstuurd worden? t Zol

schaande weden as dizze traditie
ien onbruuk roakte.
k Wens joe schiere kerstdoagen en
veul zegen ien Nijjoar.

Hai geft ons zien uren
En nemt ons ze òf,
t Verleden wordt duuster
En graauw, net as stof.

Anje van der Hoek

Vandoag wordt weer guster,
t Zit aan mekoar pind!
Loat tied mor verlopen
As t haart d'r bie wint.

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

Jan Boer
Rottum

Op boerderij “Eldersveld” bie Auwerd (Aduard) ben ik geboren en
getogen. Oljoarsoavend wer viert ien familiekring, mit euliebollen en
rezienen op branwien. Veur kiender haar moeder rezienen op pompcognac. De haile familie luusterde noar Wim Kan.
“Gaaist mit slepen bie buren?” zee mien ölste zus n moal. Wie hemmen
ien körde tied veul verzet en verstopt. Dou anerdoags buren kwamen
nijjoar ofwinnen haren ze bie de branwien dikke stukken over sleperij te
vertellen. Ze overdreven wel, mor zellen nooit te waiten kommen wel zich
hieraan schuldig mokt haren.
Hanny de Vries-Kuiper
Ien t hoes woar Henry Kooistra en zien vriendin wonen was joarenlaank
de krudenierswinkel van Barteld Tiemens. Ien december haar e ook wat
vuurwaark te koop. Gain swoare, mor van dij knappers. Zo gaauw doatem
van verkoop aanbroken was, ging t lös. Ale kwoajonges kwamen der op
òf , konden nait wachten tot oljoarsoavend aanbroken was en begonnen
bie Tiemens op stoup rötjes aal òf te steken. Ze vlogen ien lucht op. Jonges
haren dik lol. Tiemens en vraauw haren noatied lol as ale achterbleven
rötzood opveegd worden mos.
Anje van der Hoek
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Kerkdiensten
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
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
Zondag 31 december
(oudjaarsdag)
09.30 uur ds. W.L. de Graaff
14.30 uur ds. P.A. Slager
Maandag 1 januari
(nieuwjaarsdag)
10.00 uur leesdienst
Zondag 7 januari
09.30 uur leesdienst
14.30 uur ds. G. Meijer
Zondag 14 januari
11.00 uur ds. T. Dijkema
14.30 uur ds. P.A. Slager
Zondag 21 januari
09.30 uur ds. P.A. Slager (H.A.)
14.30 uur ds. L.G. Boonstra
Zondag 28 januari
09.30 uur leesdienst
14.30 uur leesdienst

CHR. GEREF. KERK KANTENS
Zondag 24 december
09.30 uur ds. M. Visser
14.30 uur ds. M. Visser

Zondag 14 januari
09.30 uur ds. R. Jansen
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
Zondag 21 januari
09.30 uur ds. J. Sijtsma
14.30 uur ds. J. Sijtsma
Zondag 28 januari
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. Oosterbroek

PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
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
Zondag 7 januari
10.00 uur - ds. C.E. Lavooij, Vaassen (koffie/thee in Salem)
Zondag 14 januari
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
viering Heilig Avondmaal
(koffie/thee in Salem)
Zondag 21 januari
10.00 uur - drs. J.W. Bassie, Groningen
Zondag 28 januari
19.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
m.m.v. Vocaal Ensemble Het Hoogeland o.l.v. Vincent Hensen

DORPSKERK ROTTUM

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

Zondag 26 december
19.00 uur ds. E.B.G.W. Ockels
Kerstdienst

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

Zondag 14 januari
19.00 uur ds. A. Fraanje

Maandag 1 januari
10.00 uur - Leesdienst

Zondag 28 januari
19.00 uur ds. H. Poot

Zondag 7 januari
09.30 uur ds. J. Oosterbroek
14.30 uur ds. J. Oosterbroek
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Agenda
Rottum
Tot 14 januari 2018
Kloosterkerk Rottum
10.00 - 17.00 uur
Expositie Margriet Ketting
“De tijd van toen”
Gratis entree
_______________________________

Stitswerd
Maandagavond
Dorpshuis Stitswerd
koor Pavane
__________________________________________

Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
19.30 - 22.00 uur

Zaterdag 23 december
IJsbaan Kardinge
18.00 - 20.30 uur
Gratis schaatsen voor leden IJsvereniging
(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
Dinsdag 9 januari
t Schienvat
19.30 uur
KAW 2e gespreksronde gebiedsagenda
Voor genodigden
Woensdag 10 januari
t Schienvat
09.45 uur
Buurtbemiddeling BMWE
Dinsdag 16 januari
t Schienvat
20.00 uur
Jaarvergadering Vrouwen van Nu
Woensdag 24 januari
t Schienvat
19.30 uur
Bridge

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.
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Donderdag 25 januari
t Schienvat
Generale repetitie Advendo
Vrijdag 26 januari
t Schienvat
19.30 uur
Uitvoering Advendo

Zaterdag 27 januari
t Schienvat
19.30 uur
Uitvoering Advendo
Vaste activiteiten t Schienvat
Maandag
19.30 - 22.00 uur
toneelclub Advendo
Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
Volksdansen
19.00 - 20.00 uur
badminton
20.30 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)
Woensdag
14.30 - 17.00 uur
Rijdende Popschool
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 uur
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
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
T 0595 - 571427
30 december
C.H. de Lange
Leens 0595 571427
31 december
Tandartsenpraktijk Ten Boer
Ten Boer 050 - 3022720
1 en 2 januari 2018
Tandartsenpraktijk Loppersum
Loppersum 0596 - 57 28 18
3 januari
Tandartspraktijk Winsum
Winsum 0595 - 44 22 44
4 januari
J.F. Perdok
Baflo 0595 - 42 27 23

6 en 7 januari
J.F. Perdok
Baflo 0595 - 42 27 23
13 en 14 januari
Tandartspraktijk Conradie
Bedum 050 - 301 23 37
20 en 21 januari
Tandartsenpraktijk Uithuizen
Uithuizen 0595 - 43 17 16
27 en 28 januari
Tandartspraktijk Bruining-Gelderblom
Winsum 0595 - 44 17 40
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.
__________________________________________
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in
Bedum: 050 - 3014260

__________________________________________
DOKTERSDIENST:
0900-9229
__________________________________________
HOLISTISCHE PSYCHOTHERAPIE EN RELATIETHERAPIE
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
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Foto van de maand
Op 19 november was in het kerkje van Rottum een borrel ter gelegenheid van de wisseling van bewoners van
't Lage Eind 13 te Rottum. Welkom Armand en Annemarieke! En Hans en Anneke: we gaan jullie missen!
Vlnr de nieuwe bewoners Armand Hübner en Annemarieke Aarts en de vorige bewoners Anneke en Hans
Moreel.
Annet Eveleens

Koffiedrinken in Salem
Vorig jaar zijn we begonnen met het organiseren van koffie-ochtenden
in gebouw Salem te Kantens. Dit is op elke tweede woensdag van de
maand van 10.00-11.00 uur. Wij zorgen dat de koffie en thee klaar staan
en dat het in Salem aangenaam vertoeven is.
De rest mag de bezoeker zelf invullen omdat het is bedoeld voor iedereen die dit leuk vindt en een ander
wil ontmoeten. Voor de één betekent dit alleen een kop koffie of thee
drinken en een ander heeft misschien juist de behoefte om zijn/
haar verhaal te delen.
Kortom, het heeft een heel vrijblijvend karakter.

we dit hebben opgezet vanuit de
Diaconie van de Protestantse Gemeente Kantens-Stitswerd-Rottum.

We nodigen u van harte uit! Er zijn
geen kosten aan verbonden, omdat

Annewieke Rooda
Dieuwke Evenhuis

Voel u welkom en neem uw buurman of buurvrouw eens mee.
De eerstvolgende koffie-ochtend
is op woensdag 10 januari 2018.
Graag tot dan.
06-21968014
0595-552466

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

Oud Papier
zaterdag
10 februari
voor 09.00 uur
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