Maandelijkse
informatiekrant voor
de dorpen Kantens,
Rottum en Stitswerd.
december

38e jaargang - 2018
PRIJSPOMPOENEN IN
STITSWERD
DE KROONTJESPEN
SPROOKJESSPEURTOCHT
UIT DE STATEN
RIMPELS
VDK NIEUWS
BERICHT VAN ROTTUM
KANTENS ROCKT
GRUNNEGER HOUKJE
AGENDA
FOTO VAN DE MAAND

Foto’s: Willem Jan Knot

Sint en Pieten in Kantens
Zaterdagmiddag 24 november stonden we rond half twee al te turen bij het Boterdiep: wanneer
zou Sinterklaas nu komen? Gelukkig (want het was koud!) duurde het niet lang of de mooi versierde Pakjesboot 8 meerde aan, onder luid gejuich van iedereen. De Sint was in een hippe bui,
want hij ging op een mooie paarse ‘tike’ (grote motor) door het dorp! Er ging wel wat mis, want er
waren bijvoorbeeld Pieten die Sintmaartenliedjes zongen!
In t Schienvat kregen de kinderen wat te drinken.
De stoel van Sinterklaas werd al gauw bezet door de
brutaalste Piet. Deze Piet moest de veer op zijn hoed
terugverdienen door allerlei dingen te doen, zoals
dansen. Gelukkig kreeg hij hem toen terug! Sint had
voor veel kinderen een leuk cadeau en heel veel pepernoten natuurlijk! Nadat iedereen, óók de Pieten,
op een paar Sinterklaasliedjes gedanst hadden, was
het feest alweer voorbij. Altijd gezellig om de intocht
in het dorp te vieren!
Groetjes van Marieke en Ties (7)
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Prijspompoenen in Stitswerd
Het is positief en negatief tegelijk dat de pan pompoensoep tot de bodem leeg komt. ‘Ik had gehoopt nog een kommetje voor morgen over
te houden,’ zegt kok Roelf Jan Koops spijtig. Het feit dat hem links en rechts op de schouders wordt geslagen om hem te complimenteren
met zijn kookkunsten is dan weer positief. We legen de pan soep zonder moeite met zijn allen, genieten van de salade die door Birgit Flüg
is gemaakt en smullen van een kommetje vruchtenbowl met slagroom (uit de tuin van Roelie Stol) en van de overheerlijke pompoencake
die Carla Slootmaker als soortement tweede toetje opdient. Volgegeten bereiden we ons voor op het andere deel van de wedstrijdtraditie:
het wegen en meten van de pompoenen. Dat de oranje rondbuikige groenten al de hele maaltijd de rand van het podium sieren en op het
eerste gezicht duidelijk is wie de prijswinnaar dit jaar heeft gekweekt, mag de pret niet drukken.
We mogen ons verheugen op een sterk staaltje theater rondom
dat wegen en meten. In zo’n hechte dorpsgemeenschap wordt
elk ingeschakeld en worden de simpelste karweitjes gedelegeerd
om iedereen bij de zaak te betrekken. ‘Jij kunt de pompoen op
de waag leggen,’ instrueert de organisator haar zoon gedienstig.
Mijn vader krijgt de gewichtige taak het wegen en meten op zich
te nemen. Precisiewerk is normaliter niet zijn sterkste kant en als
de waag niet helemaal geijkt blijkt te zijn, vat hij laconiek op: ‘Het
verschil is toch voor iedereen gelijk.’ Maar nee, de waag wordt
aangepast en aangestoken met het precisievirus zet hij zich dan
bijzonder in om tot nauwkeurige berekeningen te komen – tuurt
lichtelijk bijziend door zijn bril. Vanuit het publiek klinkt komisch
protest als het ritueel lang duurt: ‘Om twaalf uur is de zaal weer
verhuurd hoor.’
Een vrouwelijke assistente komt mijn vader bijstaan. 2018 lijkt
geen grandioos pompoenjaar te zijn geweest en de pompoenen
zijn klein uitgevallen. Sommige wedstrijddeelnemers berichten
zelfs teleurgesteld dat ‘niks is opgekomen’ of ‘de aarde onze
pompoen weer tot zich heeft genomen’. Nu ja, dat levert wel mooi
droogkomisch commentaar op. Er wordt flink geijverd om toch
de maximale – eerlijke! – afmetingen te bewerkstelligen. ‘Over
de bulten meten,’ wordt geïnstrueerd, wat twee centimeter meer
oplevert dan de eerdere meting van de pompoen. Wie het kleine
niet eert…
De vrouwelijke hulp versnelt het meet- en weegproces aanzienlijk,
dat merkt ook mijn vader. ‘Loekie doet met twee gewichten op
de weegschaal wat ik met drie doe,’ prijst hij. Intussen kijken ze
elkaar flink op de vingers, zeker wanneer de eigen pompoenen
aan de beurt zijn. Ze tonen werkelijk waar het ultieme vertrouwen
in de medemens: ‘Wel de goede kant van de centimeterband bekijken, hè?’ Vanuit de zaal klinkt ook kritiek op dat de slager eigen
vlees keurt. Ze lijken beiden niet gepikeerd door die aantijging.
Eén controleert of de afmetingen van de eigen pompoen wel goed
door mij zijn neergepend: ‘Is ‘ie zwaarder dan de vorige? Ja, dan
klopt het.’
Uitslagen:
Jantien:...................................... 13.250 kg................. 104 cm omtrek
Bart en Loekie:............................6.550 kg................. 81 cm omtrek
Jan en Roelie Stol:.......................4.850 kg................. 80 cm omtrek
Familie Oudman:....................... 4.070 kg................. 70 cm omtrek
Familie Slootmaker: ................. 3.350 kg................. 62 cm omtrek
Antrude Oudman
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1. Mijn naam is:
Jan Riezebos uit Rottum.
2. Wat at u als kind het liefst?
Gebakken aardappelen,
appelmoes, gehaktbal en
pudding met rode bessen na.
3. Wat deed u het liefst in de
kinderjaren?
Buiten spelen.
4. Wat was uw grootste hobby?
Sigarenbandjes sparen.
5. Welk beroep heeft u
uitgeoefend?
Verpleegkundige B,
steenhouwer, ambtenaar.
6. Wat is uw grootste ergernis?
De verzakelijking van de
maatschappij, dit zakenkabinet.
6. Wat mist u tegenwoordig het
meest uit uw jeugdjaren?
De onbevangenheid.
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7. Waarover maakt u zich
tegenwoordig de meeste
zorgen?
De doorgeslagen marktwerking
in de zorg en het flexwerken in
het algemeen waardoor veel
jongeren moeilijk aan een vaste
baan komen.
8. Wat zou u graag nog eens
willen doen?
Een bergwandeling maken in
Davos.
9. Wie schrijft er volgende keer
met de kroontjespen?
Willem van Wijnen te Rottum.
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Sprookjesspeurtocht
Zaterdag 27 oktober was het weer zover, de jaarlijkse speurtocht
voor de kinderen en de wat grote(re) mensen uit Kantens en omstreken. Dit jaar stond de speurtocht in het teken van sprookjes.

Rond zeven uur ’s avonds
liepen er een heleboel
prinsesjes, prinsjes, heksjes
en andere sprookjesfiguren
het jeugdhonk binnen. Vol
spanning stonden de veelal
verklede kindjes en de grotere
mensen te wachten op wat
komen zou. Na een bevlogen
uitleg van de spelregels door
Marten Miske mocht de
eerste groep vertrekken. Zij
moesten de heksjes die door
het hele dorp hingen volgen
en de raadsels met de feetjes
oplossen.
Elke drie minuten vertrok
er een nieuwe groep
met groepsnamen als
‘Blaauwwiekels & co’, ‘De
vliegende heksen’, ‘Jan Wittje
en de 8 geitjes’ en ‘De jongens
van de trekkers’. Uitgerust met
zaklampjes renden de kinderen
vol spanning en plezier door
het dorp, op zoek naar de
raadsels. Hoe heet een paard
die je alleen ‘s nachts ziet? In
totaal moesten we op zoek
naar negen raadsels en dat is
nog best lastig in het donker.
Dus kreten als ‘hier hangt er
één’, terwijl de rest van de
groep er al aan voorbij was
gelopen, waren niet vreemd.
Het stuk bos waar we op het
laatst doorheen liepen, was
eerst best wel een beetje
spannend voor de kleintjes,
maar we waren er bijna en

de pannenkoeken en ranja
lonkten.
Onder het genot van
pannenkoeken en snert
werden de antwoorden door
Marten bekeken en de punten
opgeteld. Heerlijk wat warms in
de maag na het harde werken.
Eindelijk was het zover, de
antwoorden werden besproken
en je voelde de spanning
stijgen. Wie heeft er nou toch
gewonnen....?!
Als eerste zijn geëindigd ‘De
jongens van de trekkers’,
oftewel de familie Schouten en
vrienden. Met slechts een halve
punt minder zijn op de tweede
plaats geëindigd de families
Abrahamsen/Dijkema/Gast/
Westen en op de derde plek
eindigden ‘de 7 dwergen’.
Tip voor volgend jaar; goed om
de instinkers denken! Iedereen
had namelijk ook de raadsels
waar een heksje bij stond
opgelost, maar Marten had nog
zo duidelijk gezegd ‘de raadsels
met de feetjes los je op en
noteer je op je papier’.
We kijken terug op een hele
leuke en geslaagde speurtocht.
CSCW, bedankt voor de
organisatie!
(oplossing raadsel in de tekst:
een nachtmerrie)
Daniela Middendorp
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VDK nieuws
Buurtschouw
De afgelopen maand heeft de jaarlijkse buurtschouw plaatsgevonden. Op vrijdag 19 oktober waren Kiona Stel en Melle Grontsma namens de gemeente aanwezig om de verzamelde buurtschouw-punten van commentaar te voorzien. Hoewel het een nuttige
overlegsessie was, was de opkomst vanuit de bevolking slecht te
noemen. Dat is jammer, want daardoor worden de in Kantens aangedragen punten minder serieus genomen. De opmerkingen op de
aangedragen punten zullen, zodra dit van de gemeente ontvangen
is, gepubliceerd worden.
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Netwerkbijeenkomst
dorpsbelangenverenigingen
In oktober is er een bijeenkomst in t Schienvat geweest
van vertegenwoordigers van
alle dorpsbelangenverenigingen en een aantal gemeentelijke vertegenwoordigers uit de
gemeente Eemsmond. In deze
bijeenkomst zijn de gemeentelijke ontwikkelingen ná 2018
gespreksonderwerp geweest.
Daarnaast zijn een aantal
gemeenschappelijke zorgen en
problemen gedeeld en aan de
gemeente kenbaar gemaakt.
Kerstboom
De VDK gaat een oude traditie weer herstellen; er zal in
december weer een kerstboom
geplaatst worden bij t Schienvat!
Hiervoor vragen wij aan een
aantal inwoners om hulp, want
we moeten namelijk de boom
uit Drenthe halen. We zijn op
zoek naar 2 á 3 mensen die
willen helpen om de boom op
te halen (transport is reeds
geregeld) en om mee te helpen
om de boom van verlichting te
voorzien.
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Het plan is om dit op zaterdag
8 december te realiseren zodat
we nog een aantal weken van
de boom kunnen genieten;
zowel vóór als tijdens de feestdagen.
Ben je bereid om mee te helpen, dan kan je dit melden bij
Pieter Knot
(E p.knot@home.nl of M 0646700268).
Wij rekenen op uw steun; alvast
bedankt!!
Bestuur VDK Kantens
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In de provincie Groningen maken veel mensen zich zorgen
over hun dorp omdat er steeds minder voorzieningen zijn,
zoals winkels en scholen. Ze vragen zich af of het mogelijk
blijft om in eigen omgeving oud te worden nu huisartsenposten, verzorgingshuizen en zelfs ziekenhuizen worden gesloten. Hoe kan het tij worden gekeerd? En is daar geld voor? Na
de verkiezingen in 2015 schreven de Provinciale Staten een
programma Leefbaarheid en stelden voor vier jaar 22 miljoen
euro beschikbaar. Het uitgangspunt was dat niet alles van bovenaf zou worden bedacht, maar goede plannen van burgers,
instellingen en gemeenten konden worden gefinancierd.
Bij de introductie van het
leefbaarheidsprogramma
waren een aantal Statenleden
sceptisch: zou dat goed
gaan en moesten er niet
meer regels en voorwaarden
gesteld worden? Toen had
ik voorgesteld om een

werkbezoek te brengen aan
projecten die de leefbaarheid
in de dorpen en wijken
verbeteren om te zien dat
het geld goed werd besteed.
Op woensdag 31 oktober
jongstleden gingen we als
Provinciale Staten naar

Hoogezand. We werden
ontvangen door de wethouders
in Hotel Faber en kregen een
informatieve wandeling over
de aanpak van het noordelijk
deel van de Kerkstraat. Zo
zagen we met eigen ogen wat
al verbeterd is en verbeterd
zal worden in het centrum.
De verloederde panden
worden aangepakt en er zijn
plannen voor het bouwen
van woningen. Al vijftien jaar
geleden was er midden in het
centrum grond gekocht van
een voormalig bedrijf. Het
Leefbaarheidsgeld vormde het
laatste zetje om met het project
te beginnen. De vervuilde
grond wordt gesaneerd en
volgend jaar wordt er gebouwd
en zal het centrum veiliger en
groener worden.
We namen ook een kijkje in het
Medisch Centrum dat gehuisvest is in een voormalig schoolgebouw, het Aletta Jacobs
College. Na jarenlange strijd
is het met de hulp van de provincie gelukt om een geweldig
medisch centrum neer te zetten. In het centrum zitten niet
alleen alle huisartsen, maar
ook de apotheek, thuiszorginstanties, wijkverpleegkundigen,
fysiotherapeut, podoloog, logopediste en kinderpsycholoog.

Er kan een echo of röntgenfoto
worden gemaakt en bloed
geprikt bij Certe. Wat geweldig
dat alles dicht bij elkaar zit, gewoon onder één dak! Het grote
centrum is ook nog energieneutraal door de zonnepanelen
op het dak.
Onder de indruk liepen we
terug naar Hotel Faber. Deze
keer hoefden burgers en organisaties niet naar het Provinciehuis te reizen voor Praten
met de Staten, maar gingen wij
als Statenleden hier met ze in
gesprek. Enthousiaste mensen
van Steunstee Westerlee vertelden ‘wat ze veur mekoar en
mit mekoar’ tot dusver hebben
bereikt en willen bereiken. Zo
wil historische scheepswerf
Wolthuis graag een ontsluiting
naar het Winschoterdiep om
grotere schepen op de werf te
kunnen halen. Een paar weken
geleden was er brand in het
centrum van Musselkanaal,
maar bewoners en organisaties als Levendig Musselkanaal
blijven plannen maken om het
dorp nog mooier te maken.
Dus: kop d’r veur! We hoeven
ons geen zorgen te maken:
Groningers blijven plannen
bedenken!
Hilma Oudman-Dam
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Klingelingeling
Een vrouw beklom de twee treden voor de deur.
Ze duwde de deur open. Hij klemde een beetje.
Klingelingeling, deed de deurbel. Ze stapte de winkel
binnen. Bij het sluiten van de deur klonk weer de bel.
Klingelingeling.
Vanuit het huis kwam mevrouw Hageman. Ze had
de bel gehoord. Ze ging achter de toonbank staan.
Moi buurvrouw, zei ze.
Moi, zei de buurvrouw.
Wat mag het wezen.
Doe maar een half wit en een half bruin gesneden.
Alstublieft. Alles even opschrijven?
Ja, dat is goed. Lekker weer vandaag, hè.
Ja, dat was gister wel anders.
’t Is de tijd van het jaar.
Zoals u zegt. Anders nog wat?
Nee, dank u. Nou dan ga ik maar weer. Ik moet de was nog ophangen.
Tot morgen.
Ja, tot morgen.
De vrouw trok de deur weer open. Klingelingeling. Ze deed hem
achter zich dicht. Klingelingeling. Ze stapte de twee treden weer
af. De volgende dag zou ze weer komen. Zo ging het al jaren,
behalve op zondag.
Bovenstaande conversatie werd natuurlijk in het Gronings
gevoerd of zoals we nu mogen zeggen: in het Nedersaksisch. Als
niet-Groninger waag ik me daar niet aan.
Luidbellen of –klokken om te waarschuwen of iemands komst aan
te kondigen zijn al heel oud. Ver voor het begin van onze jaartelling bestonden er al bellen van aardewerk. Er waren ook kloppers
en natuurlijk kon je ‘volluk’ roepen. Tegenwoordig wordt iemand
die een winkel binnenloopt gespot door een of andere sensor,
waarna een elektronisch geluid volgt, eventueel stiekem begeleid
met camerabeelden. De oude winkelbel kom je niet meer tegen.
Een paar jaar geleden hebben wij tijdens ons dorpsfeest vroegere bewoners van ons dorp uitgenodigd om hen met ons mee te
laten vieren. De huizen van de huidige bewoners stonden open
om ze de gelegenheid te geven hun in vele gevallen ouderlijk huis
te bezoeken. Een ouder echtpaar belde bij ons aan. Niet met een
klingelingeling-bel, maar met een elektrische pling-plongbel. De
voordeur met de twee treden is jaren geleden dichtgemetseld.
De voormalige winkelruimte is nu bij de rest van de huiskamer
getrokken. De deur met de pling-plongbel zit aan de zijkant.
Zij stelden zich voor als meneer en mevrouw Hageman. Hij was
geboren in ons huis. Zij bezocht hem als haar vriendje en later als
haar verloofde in ons huis. Hij was de zoon van bakker Hageman
en van mevrouw Hageman uit het bovenstaande, fictieve gesprek.
Hij vertelde waar de bakkersoven stond, waar de broden in de
rekken lagen, waar de toonbank stond, waar iedereen sliep. En
dat was geen sinecure. De familie Hageman had maar liefst negen
kinderen. Waar wij soms ruimtegebrek hebben met z’n tweeën,
leefden zij met z’n elven.
Hij wees op de dichtgemetselde plek waar vroeger de deur zat.
Als je binnenkwam luidde de winkelbel, die zat met een opgerolde
veer aan de deur vast.
“Ik heb hem trouwens nog thuis liggen”.
“Wat”, zei ik, “hoeveel wilt u er voor hebben, dat lijkt me leuk”.
“Je krijgt hem van mij. Ik zal hem de volgende keer meenemen”.
Ze woonden ergens in Noord-Holland en zouden wel weer eens
langskomen.
Het was al meer dan een jaar geleden en eigenlijk was ik de
winkelbel vergeten. Totdat ineens de overbuurman vertelde dat
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de oude Hagemannen een pakketje voor mij bij hen afgeleverd
hadden. In de doos zat de winkelbel, niet meer aan een veer,
maar aan een ketting. Ze hadden ook nog wat oude foto’s van ons
dorp erbij ingedaan. Jammer dat we net niet thuis waren. Gelukkig
had hij zijn telefoonnummer op een briefje geschreven. Ik heb
hem opgebeld en uitvoerig bedankt. Ik vertelde hem dat de bel op
z’n oude plek hangt, al bestaat de deur niet meer.
Apetrots laat ik nu aan ieder bezoek de oude winkelbel zien
en vertel hoe die hier weer teruggekomen is.
Geen winkel meer, maar redenen genoeg om toch de bel te
luiden. Voor het eten, voor de kleinkinderen, maar vooral
		 voor mezelf.
		 Toevalligerwijs (is het toevallig?) hebben we van iemand
		 een broodmachine gekregen. Dat zijn van die apparaten,
die iedereen koopt en vervolgens niet meer gebruikt. Wij bakken nu al weken dat het een lieve lust is. De machine piept enkele
malen als hij klaar is en ik luid dan de bel. De machine en de oude
bakker en ik hebben steeds meer gemeen. Het huis, de bel en nu
weer de vertrouwde broodgeur.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl
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BERICHT VAN ROTTUM
TERUGBLIK INFORMATIEAVOND – ENERGIEONTWIKKELING
Op dinsdagavond 30 oktober zijn we met een stuk of 11 huishoudens uit Rottum in het dorpshuis aan de hand van een presentatie
van Annemarieke Aarts met elkaar in gesprek gegaan over duurzaamheid en energie-ontwikkelingen. “Wie net ergens komt wonen
begint een beetje opnieuw” aldus Annemarieke. Zowel in het huis,
als met de nieuwe dorpsgenoten. Zij was vooral benieuwd of verduurzaming bij anderen ook een item is en zo ja, hoe dan? Armand
en Annemarieke hebben zich bijvoorbeeld voorgenomen dat alle
investeringen in de woning moeten leiden tot verdere verduurzaming ervan.
Annemarieke had alles op een
rij gezet wat ze vooral in haar
werk tegenkomt.
Duurzaamheid is natuurlijk een
breed begrip. We begonnen
dan ook breed: bij duurzaamheid als manier van handelen
waarbij “people, planet en
profit” met elkaar in evenwicht
zijn. Over bewust omgaan met
eten en de groeiende vraag
naar lokaal geproduceerd
voedsel. Daar kwam ook de
eerste droom op tafel: zou het
niet mooi zijn om een biologische zelfoogst-tuin te starten?
Een idee dat is opgedaan in
de VPRO Tegenlicht uitzending
“Ons gemeengoed” van 1 april
dit jaar. De Groningse Gulden,
een lokale munt die bestedingen vooral in de regio moet
houden, kwam in dat kader ook
nog even voorbij.
Maar ook duurzaamheid in de
zin van betekenisvol ondernemen kwam aan de orde.
Met het gedachtegoed van de
Britse econome Kate Raworth;
hulp bij verduurzaming van het
MKB door het Koploperproject;
de nieuwe beweging BVNN
(Betekenisvol Noord-Nederland); Kees Klomp, expert op
het gebied van betekenisvol
ondernemen.
Via de klimaattafels kwam
het gesprek steeds dichterbij
het eigen huishouden. Het
aardgasvrij maken van woningen maakt dat duurzaamheid
als vraagstuk steeds tastbaarder wordt. Wat betekent dat
voor ons eigen huis? De beste
volgorde van handelen is eerst
energieverbruik door goede installaties. Je kunt hierin zelf het
wiel uitvinden, of je laten ondersteunen door bijvoorbeeld
Buurkracht of de stichting
Samen Energie Neutraal (SEN).
Toen bleek dat isolatie voor
nog meer mensen een item
is, werd ter plekke bedacht
dat we dat beter samen

Kantens hebben wij de Sint ook
toegezongen en misschien wel
pakjes of snoepgoed in onze
schoenen gehad. Maar de Sint
komt ook op zijn verjaardag
zelf langs; eerst op school, en ’s
middags rond 16.00 uur in het
dorpshuis van Rottum.
Kinderen, papa’s en mama’s,
opa’s en oma’s; iedereen is
welkom!
We zullen de Sint in grote
getale (geef je maar op want
er kunnen heel veel mensen
in het dorpshuis) met mooie
liederen verwelkomen en
natuurlijk heeft de Sint weer
pakjes meegenomen voor de
kinderen. Toch wil de oude
man graag weten óf je komt en
wat je graag wilt hebben, want
de boot zit wel vol maar het is
soms een beetje moeilijk zoeken tussen al die pakjes. Dus
als jullie papa’s en mama’s nu
even jullie wensen neerleggen
bij één van de bestuursleden
van de VDR (Rinie Meihuizen)
dan stuurt zij de berichten door
aan de Sint.
E n.c.meihuizen@kpnmail.nl of
T 552032.

kunnen onderzoeken dan in
ons eentje. Er werd direct een
Buurkracht-project “isolatie”
aangemaakt waar ook andere geïnteresseerden zich bij
kunnen aansluiten. Download
de Buurkracht-app en de rest
spreekt voor zich.
John van der Rijdt, secretaris
van de Coöperatie Energie Initiatief Kantens e.o. vertelde over
het hoe en het waarom van de
lokale groene energie. Er zijn
veel coöperaties in Groningen
en dus ook eentje bij ons om
de hoek. Door bijvoorbeeld
bij EIK (via Energie Van Ons) je
groene energie af te nemen,
FAKKELOPTOCHT 2E KERSTDAG
blijft het verdiende geld in de
VAN BETHLEHEM
regio en vloeit het niet weg
NAAR DORPSHUIS
naar aandeelhouders elders.
Zoals ieder jaar zal er ook deze
Leden bepalen namelijk samen keer een fakkeloptocht van
in welke leefbaarheidsprojecde boerderij Bethlehem naar
het dorpshuis Kloosterstee
ten de winst wordt geïnvesplaatsvinden. Iedereen is van
teerd.
harte welkom om 18.00 uur
Door de energietransitie gaat
het verbruik van elektra enorm
omhoog. Waar halen we dat
vandaan? Laten we in ieder
geval het gesprek over kernenergie aangaan, werd er door
Willem geopperd. Wuif dat niet
meteen van tafel, want de nieuwe Thoriumcentrales zijn de
moeite van het onderzoeken
waard, zo was zijn oproep.
Conclusie, over verduurzaming
en energietransitie is men nog
lang niet uitgepraat en uitgedacht in Rottum. Dus mogelijk
dat er een vervolg georganiseerd gaat worden.
Het bestuur van de VDR dankt
Annemarieke hartelijk voor
haar presentatie en leiding van
die avond en dit uitgebreide
verslag van de bijeenkomst.
					
		
HIJ KOMT HIJ KOMT –
5 DECEMBER IN HET DORPSHUIS
Lieve kinderen en ouders,
terwijl jullie dit lezen is de
Sint allang in Nederland met
zijn boot aangekomen en in

aan de Jacob Tilbusscherweg
10 te Rottum. De familie de
Jong zal ons daar verwelkomen
met Glühwein en chocolademelk, waarna de wandelaars
met brandende fakkels naar
het dorp zullen lopen. Daar kan
men om 19.00 naar het Kerstfeest in de kerk of men kan
naar het dorpshuis om even
gezellig bij te praten.
De fakkels kosten € 5,00.
HUREN of RESERVEREN
DORPSHUIS KLOOSTERSTEE
TE ROTTUM
Wilt u het dorpshuis reserveren dan kunt u zich richten
tot Henk Riemersma, die de
beheerder van de agenda is:
H. Riemersma, ’t Lage Eind 3
M 06-17102303 of E h.riemersma@kpnplanet.nl
AGENDA:
4 december
Dorpshuis t Kloosterstee
10.00 uur – 12.00 uur
koffiemorgen
5 december
Dorpshuis t Kloosterstee
16.00 uur
Sinterklaasfeest
20.00 uur
Toneelvereniging de Kloosterspeulers
7 december
Dorpshuis t Kloosterstee
20.00 uur
Klaverjassen
20 december			
10.00 uur – 12.00 uur
koffiemorgen
26 december
Dorpshuis t Kloosterstee
18.00 uur
fakkeloptocht Bethlehem –
dorpshuis
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KRC1 – SC Loppersum 3
Met: Robin Ammeraal, Stefan Janssen, Mart Hovenkamp, Freek Ruitenga, Joey Mallat, Arnold Doornbos, Sander von Hebel, Kevin Hamming, Marlon Moorlag, Gijs Wassink, Louis de Blecourt, Johan Pijl (vlaggenist), Daan Jensma (Wissel), Rick Reiﬀers (Wissel), Jeroen Brontsema (Wissel), Harmen Goederee (verzorger), Theo de Jonge en Arnold Knot (Hoofdcoach en assistent)
Scheidsrechter: Piet Knot
KRC 1 speelde zaterdag 10 november tegen SC Loppersum 3 op
Sportpark De Kooi te Kantens. Op de ranglijst stond Loppersum
net boven KRC met 11 punten uit 6 gespeelde wedstrijden, maar
dat zegt niet altijd alles.
Al direct vanaf de aftrap liet KRC zien dat ze wilden winnen.
Loppersum werd behoorlijk onder druk gezet. Dat resulteerde al
in de zesde minuut van deze wedstrijd in een keiharde pegel van
Sander von Hebel die doel trof.
Dankzij een prachtige redding, met enorme sliding, van keeper
Kevin die werkelijk wel 14 meter buiten het doelgebied stond,
bleef het 1-0. Door slordig verdedigen van KRC had het zo maar
1-1 kunnen staan.
De druk bleef aanhouden en ondanks het tot dan toe goede verdedigen van Loppersum, was het wachten op de tweede goal van
KRC. Die liet nog even op zich wachten. Na werkelijk twee mega
grote kansen voor Louis en Sander, schoot Joey de bal koelbloedig in de hoek; 15 minuten na aanvang van de wedstrijd. Loppersum begon gelijk daarna druk te zetten en dat resulteerde in een
tegentreffer: 2-1. Vervolgens werd er bij KRC onnodig balverlies
geleden en was het een beetje paniekvoetbal op het veld. Dankzij
goed keepwerk van Hamming bleven de tegengoals uit.

Na een lekker kopje thee, verzorgd door Klaziena Werkman en uiteraard een speech van de hoofdtrainer en zijn assistent, kwamen
de mannen vol goede moed het veld weer op.

Dankzij mooi overspelen van de spelers van het middenveld bereikte de bal Sander en die schoot hem prachtig langs de keeper
van Loppersum. Het was duidelijk dat Sander erg lekker liep te
voetballen.
Even voor de rust werd Joey (griepklachten) gewisseld voor Rick
en Robin (iets met zijn knie, het is niet helemaal duidelijk wat
precies) werd gewisseld voor Daan.
Op slag van rust schoot Gijs nog loeihard op doel, helaas naast.

Na deze 6-1 stand, werden Sander en Gijs gewisseld, uiteraard
een publiekswissel. Fantastisch gespeeld mannen. Na applaus van
de supporters langs de lijn werden Joey en Robin weer opgesteld.
Louis mocht 1 minuut vóór het einde van de wedstrijd weer
deelnemen aan deze weergaloze wedstrijd. Op het eind van deze
wedstrijd sloot Louis af met één van de mooiste goals sinds tijden!
Zeker met een afstand van 30 meter vanaf de zijlijn schoot Louis
met een keihard schot over de keeper heen: BAM – raak! 7- 1

Met een tevreden gevoel gingen de mannen van KRC1 in de rust
de kleedkamer in; lekker hoor, 3-1 voor!

Jullie supporter wenst jullie een ﬁjn weekend
en tot de volgende keer.

Al vrij snel na de aftrap was duidelijk dat iedereen weer even in
zijn spel moest komen, maar na ruim 15 minuten was het weer
raak: met een snoeiharde trap van Sander werd het 4-1. Fantastisch, wat een spektakel op ons sportpark!!
De spitsen van KRC werden regelmatig hardhandig aangepakt
door de jongens van Loppersum, wat resulteerde in een vrije
schop die genomen werd door Gijs, maar prima gered werd van
de keeper van Loppersum.
Freek, bekend om zijn gepassioneerd voetballen en doorzettingsvermogen, wist na het ontwijken en passeren van meerdere
spelers van Loppersum, de bal naar Sander te spelen. Sander gaf
Gijs een prima voorzet en vervolgens was het voor Gijs een koud
kunstje om de 5-1 te maken.
Louis ontving, vanwege shirtje trekken, nog een gele kaart van
onze club-scheidsrechter Piet, die overigens een perfecte wedstrijd floot. De tegenstanders lieten de schouders een beetje
zakken, hetgeen resulteerde in 6-1, na een kanonschot van Gijs.
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SJO KRC/ZEC
onder 13
in het nieuw
Pensionstal van Vliet uit
Kantens heeft het jeugdteam
onder-13 in de SJO outfit gestoken. Dit houdt in dat alle teams
binnen het samenwerkingsverband in hetzelfde tenue uitkomen. De besturen van beide
verenigingen zijn dan ook zeer
content met de nieuwe tenues.

Agenda
vv K.R.C.
Zaterdag 15 december
Klussendag vv .K.R.C.
Aanvang 09.00 uur

s.

Zaterdag 22 december
vv K.R.C. Kerstkaraokeparty
Aanvang 21.00 uur

van
eld.

Zaterdag 5 januari 2019
vv K.R.C. Nieuwjaarsborrel
Aanvang 19.00 uur

eze
den!
is

Zaterdag 16 februari 2019
Zaalvoetballen en bowlen in
Sporthal de Mencke te Uithuizen
Aanvang 19.00 uur
Zaterdag 9 maart 2019
vv K.R.C. Darttoernooi
Aanvang 20.00 uur
Zaterdag 20 april 2019
Paasmiddag
Tot ziens bij vv K.R.C.

IJsvereniging Kantens
Op 3 november 2018 werd de algemene ledenvergadering gehouden. Zowel het financieel verslag, de
begroting 2018/2019 en het jaarverslag werd accoord bevonden. Vóór de pauze werd ons zeer gewaardeerd bestuurslid Kor Moorlag in het zonnetje gezet. Hij is al ruim 30 jaar actief in het bestuur van de
ijsvereniging. Natuurlijk werd ook zijn steun en toeverlaat Aafke niet vergeten. Voorzitter Jacob Wever
overhandigde hen een dinerbon en een bos bloemen.
Aftredend en verkiesbaar
waren de bestuursleden Jacob
Wever, Bert Bultena en Kor
Moorlag. Zij werden allen
herkozen voor een periode van
3 jaar. Tijdens de vergadering
werd ook de eventuele plaatsing van een pannakooi op
het terrein van de ijsbaan en
plaatsing van AED-apparatuur
bij de accommodatie ijsbaan/
KJH besproken.
Hoewel het bestuur open staat
voor multifunctioneel gebruik
van het terrein van de ijsbaan,
is het bestuur niet voor de

YOU BETTER WORK!
Fit worden of fit blijven?
Zin in een energieke training,
met veel beweging & afwisseling?
Kom dan woensdagavond naar
t Schienvat voor een Work-out!
Een goede opbouw in verschillende oefeningen & intensiteit!
Elke spiergroep komt aan bod!
Met de combinatie van dans en
fitness. Je kunt gezamenlijk de
oefeningen uitvoeren maar op
je eigen tempo meedraaien!

plaatsing van een pannakooi
op dit terrein.
Voor wat betreft de AED-apparatuur bleek dat iedereen voor
plaatsing is, maar dat eerst
onderzoek zal moeten plaatsvinden naar de voorwaarden
van plaatsing, de kosten en
eventuele subsidie en eventuele ondersteuning van de
Nederlandse hartstichting.
Na de vergadering werd, onder
het genot van een drankje en
hapje (dank Aafke) nog even
nagepraat.

Elke woensdagavond van 19.30
tot 20.45 uur in t Schienvat en
verzorgd door Ineke Doornbos.
Neem je vriendin mee of kom
alleen voor een gezellige avond
sporten!
Kosten per les € 5,00 en voor
10 lessen betaal je € 45,00.
Deelname is geheel op eigen
risico!
Geef je nu op!
E inekedoornbos@hotmail.com
of via de facebook pagina:
‘You better work’

Op zaterdag 29 december 2018
van 16.30 tot 18.30 uur kan
er weer worden geschaatst
in Kardinge. Het betreft de
toertocht met stempelkaart en
medaille. Zet de datum vast
in uw agenda. Wij verspreiden
nog een folder met informatie
hierover.
Het bestuur van
de IJsvereniging

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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Net als andere jaren zijn de
beide voorstellingen in
t Schienvat te Kantens.
Toegangskaarten zijn te
bestellen vanaf 2 januari 2019.
De vrienden van Advendo
kunnen vanaf 19 december
2018 kaarten bestellen.
Meer informatie volgt in het
kerstnummer van t Lougnijs.

Voor ons is het nieuwe seizoen
weer begonnen!
Mét 3 nieuwe spelers en met
een hoop oude en vertrouwde
gezichten.
Dit seizoen brengen we u op
vrijdag 25 januari en zaterdag
26 januari 2019 het stuk:
“De Erfenis van oom Sjors”
Een komische thriller van
schrijver Aad Caspers.

Nieuws vanuit Kinderspeelweek!

November

Dit was het allerlaatste jaar dat we Kinderspeelweek hebben
gevierd met de bestuursleden Bert-jan, Willemien en Tamara!
Met pijn in ons hart hebben we afscheid genomen van deze
geweldige mensen!

Het regent en het is november:
Weer keert het najaar en belaagt
Het hart, dat droef,
maar steeds gewender,
Zijn heimelijke pijnen draagt.

Wat hebben ze ontzettend veel
betekend, al die jaren, voor de
Kinderspeelweek.
Ik denk namens heel Kantens:
ontzettend bedankt voor jullie
inzet en enthousiasme!
Gelukkig zullen we jullie in de
week zelf vast nog wel zien als
vrijwilliger, het is te leuk om
weg te blijven…
Dit afscheid betekent ook een
nieuw bestuur; vanaf heden zal

het bestuur bestaan uit; Marcel
Bouwman, Anouk Werkman,
Boukje Miske, Anko Baron
(penningmeester), Marijke v/d
Gronde (secretaris) en Ineke
Doornbos (voorzitter).
We hebben nu al zin in
speelweek 2019 en zijn al druk
bezig met de voorbereidingen!
Gelukkig is het enthousiasme
en de motivatie wel gebleven!

Snelle bruine bonensoep (4 pers.)
1 glas of blik bruine bonen óf
week 1 nacht een beker bonen
en kook ze gaar. Bak 1 bakje
zuurkoolspekreepjes in een
eetlepel boter
goudbruin. Snijd 1 kleine prei
en 1 rode paprika klein, was de
groenten
en laat ze uitlekken. Fruit ze
5 minuten mee met het spek.
Voeg een half
blikje tomatenpuree en een
laurierblad toe. De bonen in
het vocht erbij doen.
Breng de soep aan de kook.
Snijd een Gelderse rookworst
in plakjes en warm die mee in
de soep.
Eet smakelijk!
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En in de kamer, waar gelaten
Het daaglijks leven wordt verricht,
Schijnt uit de troosteloze straten
Een ongekend namiddaglicht.
De jaren gaan zoals zij gingen,
Er is allengs geen onderscheid
Meer tussen dove herinneringen
En wat geleefd wordt en verbeid.
Verloren zijn de prille wegen
Om te ontkomen aan de tijd;
Altijd november, altijd regen,
Altijd dit lege hart, altijd.
J.C. Bloem (1877-1966)
Uit: Domweg gelukkig
in de Dapperstraat
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De adventskaarsen
Vier kaarsen staan te branden,
de eerste die heet VREE.
Maar helaas kunnen mensen
daar niet zo heel veel mee.
Teleurgesteld ziet VREDE
’t gedrag van mensen aan
en is toen erg verdrietig
heel zachtjes uitgegaan.
VERTROUWEN heet de tweede kaars,
ze kijkt vrij om zich heen.
Mij hebben ze niet nodig,
ze kunnen ’t wel alleen.
Waarom zal ‘k verder branden?
het geeft geen ene fluit.
Eén zucht wind is voldoende,
dan is het kaarsje uit.
De derde kaars heet LIEFDE,
ook zij ziet mensen aan.
En zij ontdekt dat niemand
haar eigenlijk ziet staan.
En houden van elkaar
dat doen ze ook al niet.
De kaars houdt op met branden
vanwege stil verdriet.
Een kind ziet de drie kaarsen
en schreiend van verdriet
vraagt zij dan aan het drietal:
“Waarom branden jullie niet?”
De vierde kaars geeft antwoord,
Zij zegt: “Mijn naam is HOOP;
VREDE, VERTROUWEN, LIEFDE,
zijn niet voor geld te koop.
En wat betreft de kaarsen
die nu zijn uitgegaan?
Lief kind droog maar je tranen,
ik steek ze wel weer aan”.
Henk van der Veen,
Kooistraat te Kantens

Kerstviering
Monica
Op vrijdag 21 december organiseert Vrouwenvereniging Monica de kerstwijding in gebouw
Salem, aanvang 17.00 uur. Er is
eerst een gezamenlijke maaltijd
en daarna een kerstliturgie.
Zoals altijd is het niet alleen
voor de leden bedoeld, maar
voor iedereen die belangstelling heeft. U kunt zich opgeven
bij een van de bestuursleden:
Sieta Sprenger-Meindertsma of
Rinie Meihuizen.

Sfeervol Kerstconcert op zaterdag 8 december
De Orgelcommissie van de Antoniuskerk is er dit jaar weer in geslaagd op zaterdag 8 december een
prachtig kerstconcert te organiseren. Het Studentenkoor uit Groningen zal dat verzorgen o.l.v. Mirna
Westra. Oude traditionele kerstmuziek staat op het programma, maar ook enkele moderne kerstwerken. Een paar keer wordt u uitgenodigd om mee te zingen. Het koor is enkele malen eerder in
Kantens geweest. Vincent Hensen Oosterdijk zal enkele werken voor de kersttijd laten klinken op het
uit 1665 daterende orgel. De 12eeeuwse kerk is die avond schemerig verlicht.
De aanvang is 20.00 uur en na afloop wordt er in het koorgedeelte van de kerk Glühwein geschonken. We hopen dat u deze avond vrij kunt houden

Workshops in kerstsfeer
Workshop ‘Kerstster maken
met verlichting’
Donderdag 29 november		
19.30 - 21.30 uur
Maandag 3 december
19.30 - 21.30 uur
Maandag 17 december
19.30 - 21.30 uur

We gaan een kerstster van
houten latjes maken met
verlichting en deze eventueel
schilderen en decoreren naar
eigen idee.

Ik neem alle materialen mee.
Kosten € 7,50 p.p.
Workshop ‘Kandelaar metamorfose voor kerst’
Woensdag 12 december
19-30 - 21.30 uur
Oude kandelaars, vaasjes, etc.
nieuw leven inblazen door te
werken met verf, bladgoud en
bladzilver en andere decoratiematerialen.
Ik neem voorbeelden en de
materialen mee om te pimpen
en zal zorgen voor voorwerpen
van de kringloop; deze kunnen
ter plaatse tegen de kostprijs
worden aangeschaft. Het staat
vrij om zelf kandelaars, vaasjes
of andere kleine voorwerpen
van thuis mee te nemen. Ik
vraag een bijdrage voor mijn
werk en inkoop van diverse verven, bladgoud en -zilver etc. en
het ter beschikking stellen van

kwasten, lijm en dergelijke.
Kosten € 7,50 p.p.
Lokatie: Dorpshuis t Schienvat,
Kerkstraat 7, Kantens
Opgave: T 852203 of
E dianakoning68@gmail.com

11

min
ged
vert
dat
duid
toeg
Sint Maarten ligt achter ons; alle kinderen hebben op school een
lampion gemaakt en daar erg hun best op gedaan. Het resultaat
mocht er zijn, zoals u ongetwijfeld tijdens het Sint Maarten-lopen
heeft kunnen zien.
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Dit schooljaar hebben we voor
het eerst (op de donderdag
vóór 11 november) met alle
kinderen, onder schooltijd,
een ronde gemaakt langs een
tiental Kantster ouderen. De
kinderen hadden een aantal
liedjes ingestudeerd die ze, verdeeld over drie groepen, bij de
verschillende adressen uit volle
borst zongen. Natuurlijk kregen
ze overal een traktatie. Onze
kinderen vonden het leuk en
ook de deelnemende ouderen
waren heel positief! Volgend
jaar weer?!
Inmiddels is onze 3D-printer
bedrijfsklaar. Hij is gebouwd
door een aantal leerlingen uit
groep 8 (geholpen door een
oud-leerling). Met de printer
kunnen onze leerlingen (met
name die uit groep 6, 7 en 8)
zelfontworpen voorwerpen
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driedimensionaal uitprinten. Te
denken valt aan sleutelhangers,
speelgoedpoppetjes, versieringen voor in de kerstboom enz.
enz. Op dit moment zijn we de
printer aan het testen, maar
in de nabije toekomst willen
we kijken hoe we de printer
kunnen gebruiken om bijv. geld
in te zamelen voor het schoolplein. U hoort er binnenkort
ongetwijfeld meer van.
De aanpak van het schoolplein
- en dan vooral het rondkrijgen
van de financiering - verloopt

De
deze
met
te h
laat
wer
actie
voed
u do
te h
nieu
Hoe
De v
team
verl
het
een
Hee
sup
de w
enk

n
t
n

. Te
ers,
rinnz.
de
r

geld
ol-

minder voorspoedig dan
gedacht en loopt behoorlijke
vertraging op. We hopen nu
dat we uiterlijk eind december
duidelijkheid hebben over de
toegezegde subsidies.
Inmiddels bereiden we ons
langzaam voor op de decembermaand. Een spannende

tijd voor de meeste kinderen.
Samen met de peuterspeelzaal zullen we op 5 december
Sinterklaas ontvangen. En wanneer de Goedheiligman weer
terug is naar Spanje, zullen we
ons voorbereiden op Kerst.
Daarover praten we u bij in de
volgende Lougnijs.

Nieuws van de Voedselbank
Voedselbank het Hogeland in Winsum ondersteunt inmiddels tien
jaar 150 gezinnen in de BMWE-gemeenten die het financieel niet
breed hebben. Eén keer per twee weken worden deze gezinnen
ondersteund met een voedselpakket.
De voedselbank verwerft
deze voedselpakketten door
met regelmaat inzamelacties
te houden. Omdat er in de
laatste maanden meer voedsel
werd uitgegeven dan er door
acties binnenkwam, wil de
voedselbank een beroep op
u doen om de voedselbank
te helpen met inzamelen van
nieuw voedsel.
Hoe u dat kunt doen?
De voedselbank wil in
teams van twee personen
verlanglijstjes uitdelen aan
het winkelende publiek bij
een supermarkt in uw buurt.
Heel veel klanten van die
supermarkt verlaten vervolgens
de winkel en doneren
enkele producten van het

verlanglijstje. Na ongeveer
twee uur bij zo’n winkel te
hebben gepost, wordt het team
vervangen door een ander
team.
Wilt u ons meehelpen voedsel
te vergaren? Bent u bereid
twee uur van uw tijd te
doneren aan de voedselbank?
Geef u dan op als eenmalig
vrijwilliger bij Voedselbank het
Hogeland.
Alle 150 bovengenoemde
gezinnen zullen u dankbaar
zijn.
Contactpersoon Wieb Roffel
06-53589818
acquisitie@voedselbank
hethogeland.nl
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Zaterdag 22 december a.s.
is Jan’s Pub en cafetaria gesloten
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Kantens rockt!
Kantens kan rocken, dat heeft men op zaterdag 10 november wel
bewezen. In een nagenoeg volle zaal begonnen de beide Dj’s uit het
dorp met een beetje voorzichtige achtergrondmuziek. Ergens in het
tijdschema op internet stond 20.00 uur als aanvangstijd vermeld en
dus om exact acht uur kwamen de eerste bezoekers al binnenlopen.
Niet getreurd, een bakje verse koffie was snel gemaakt en de
uitleg dat er pas om negen uur muziek te verwachten was werd
geaccepteerd. Het voordeel was zelfs dat vooraf de bandleden nog
even een praatje met hun fans konden maken.
Vroeg in de middag hebben
Marcel en Hans hun installaties
al op het podium geplaatst.
Gelukkig hebben we een ruim
podium... Marcel wilde nog
even een nieuw setje speakers
testen (dat lukte erg goed)
waardoor de huisinstallatie
deze keer niet gebruikt
hoefde te worden. ‘Kan net
zo makkelijk en net zo hard’
was de conclusie. Sinds 2016
zijn we wat dat betreft erg
goed voorzien in t Schienvat
(met dank aan John!). Hans
bouwt graag met zijn eigen
licht en met wat hij op het
podium zet aan moving heads,
rookmachines, spots en
beamers.... Het noorderlicht is
er niets bij!
Tegen half negen meldden
beide Dj’s Jos en Bart zich om
hun spullen aan te sluiten,
dat ging vlot, twee draadjes in
hun installatie en de muziek
kon aan. Rustig beginnend,
bezoekers druppelden
ondertussen langzaam binnen,
vonden hun weg naar de
tijdelijk tapinstallatie in de
grote zaal en namen rustig hun
eerste slokjes. De band was
ondertussen ook gearriveerd
en er was meteen waardering
voor Marcel en Hans. Alles
stond klaar en afgesteld; dat
maken ze wel eens anders
mee. Dus, instrumenten
neerzetten, geluidskanalen

even testen en met een klein
half uurtje was alles afgesteld.
De band ging een beetje met
hun fans kletsen en de Dj’s
konden de geluidsdruk een
beetje opvoeren.
De band voor deze avond was
“Zuver Scheerwol”. De naam
is een samenvoeging van de
achternamen van Scheeringa
en Wolma. Het Groninger
woord Zuver staat voor zuiver.
De betekenis staat voor
kwaliteit. In dit geval muzikaal
gezien. Het repertoire bestaat
uit eigen dialect-rock en
Engelstalige pop/rockcovers.
Tijdens hun eerste set van ca.
50 minuten liep de zaal steeds
voller en moest ook het publiek
nog even haar weg vinden.
Echt gedanst werd er nog
niet en de band speelde ook
wel een aantal luisterliedjes,
rustig starten, sfeer beetje
opbouwen. Zo verging het
ook de Dj’s, beetje proberen,
beetje zoeken naar de juiste
stemming en vooral nog niet te
hard. De decibels hoefden nog
niet in Rottum te horen zijn.
Zo tegen elf uur begon de
band aan de tweede set, een
mix van bekendere rockcovers
en het publiek, inmiddels op
maximale sterkte, kwam een
beetje in beweging. Eerst nog
wat aarzelend, tenslotte staat

je buurvrouw/man ook te
kijken en je weet maar nooit
wat ze de dag erna daarvan
gaan vinden. En, zoals een
goede band betaamd, tegen
het eind van de 2e set was
iedereen los en wilde verder.
Die kans kregen de Dj’s. Met
iets meer volume en lekkere
dansmuziek trok men steeds
meer mensen op de dansvloer.
Ondertussen draaide de tap op
volle toeren, werd er gezellig
gekletst (op juiste volume)
en veel lol gemaakt. Vrolijke
bedoening! Net na twaalven
begon de band aan de laatste

set, er werd stevig ingezet
en achter elkaar door kwam
het rockrepertoire over het
podium, ondersteund met
een mooie lichtshow van Hans
en ging iedereen uit zijn dak.
Met de afsluiter “Rockin in a
free World” werd nog even de
boodschap afgegeven dat we
blij mogen zijn in onze vrije
wereld dit soort avonden te
kunnen realiseren. Tenslotte
hielden de Dj’s de mensen
nog op de dansvloer en
maakten de avond op een
fantastische manier af. Omdat
uiteindelijk er ook nog een
beetje nachtrust moet gelden
en afsluiten op het hoogtepunt
de mooiste herinneringen
laat ontstaan, moesten we
toch ergens het licht weer
aandoen... Tja… dan zie je
elkaar opeens weer en bedenk
je dat een bedrust misschien
ook wel oké is..
Namens de band, de Dj’s, het
licht en geluid en alle hulp die
we gehad hebben een luid
DANKJEWEL!!!
Kantens rockt, heeft gerockt,
Kantrock 2018...
Tot volgende keer!
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Gereformeerde kerk
vrijgemaakt

Protestantse Gemeente
Kantens-Stitswerd-Rottum

Zondag 2 december
11.00 uur – ds. A.G. Bruijn
16.30 uur – ds. Pomp te Middelstum

Zondag 2 december
1e Advent
10.00 uur - Prof. Dr. L.J. van den
Brom, Haren

Zondag 9 december
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. C. Kanis

Zondag 9 december
2e Advent
10.00 uur - Ds. R.P. Oosterdijk
(koffie/thee in Salem)

Zondag 16 december
09.30 uur – ds. C. v.d. Leest
14.30 uur – ds. R. IJbema
Zondag 23 december
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. M. de Vries
Dinsdag 25 december
1ste Kerstdag
11.00 uur – leesdienst
Zondag 30 december
09.30 uur – ds. A.J. Minnema
14.30 uur – ds. G. Meijer
Maandag 31 december
Oudjaarsdag
19.30 uur – leesdienst
Kerkdiensten Chr. Geref.
Kerk Kantens
Zondag 2 december
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Zondag 9 december
09.30 uur – ds. R. Jansen
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Zondag 16 december
09.30 uur – ds. J.G. Kortleven
14.30 uur – ds. J.G. Kortleven
Zondag 23 december
09.30 uur – ds. J. van ‘t Spijker
14.30 uur – ds. J. van ’t Spijker
Dinsdag 25 december
1ste Kerstdag
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Woensdag 26 december
2de Kerstdag
09.30 uur - Gezinsdienst
Zondag 30 december
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J.P. Rozema
Maandag 31 december
Oudejaarsdienst
19.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Zondag 16 december
3e Advent
Adventsviering bij kaarslicht in
Georgiuskerk Stitswerd
19.00 uur - Ds. D. de Boer,
Leeuwarden
m.m.v. Vocaal Ensemble Het
Hoogeland o.l.v. Vincent Hensen Oosterdijk
Zondag 23 december
4e Advent
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Maandag 24 december
Kerstnacht
21.30 uur - Ds. J. Oosterbroek,
Ruinerwold
m.m.v. gelegenheidskoor
Dinsdag 24 december
1ste Kerstdag
10.00 uur - Gezinsdienst
m.m.v. kerkenraads- en gemeenteleden
Zondag 30 december
Oudejaarsochtendgebed
10.00 uur - Da. N.C. Meihuizen
Dorpskerk Rottum
Zondag 9 december
19.00 uur – Ds. Mout
Zondag 16 december
Heilig Avondmaal
19.00 uur – Ds. Fraanje
Woensdag 26 december
2e Kerstdag
19.00 uur – Ds. Ockels
Zondag 30 december
19.00 uur – Ds. Stalman
Maandag 31 december
Oudejaarsdienst
19.00 uur – Ds. Poot
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Peerd van Ome Loeks
Wat n gedounte over t Peerd van Ome Loeks. Ienainen was e vot
bie t Hoofdstation. Ze dochten dat e ien naacht van 25 september
ontvoerd was. Loater dochten ze dat ze t beeld weer vonden haren
bie Laauwersoog op diek. Mor dat was n neppeerd, n stunt van
vaaier ondernemers, bedould om de Wadden onder aandacht te
brengen.
Groningen dat t peerd noar
binnenstad verhoezen mos,
Lu van Gemaintewaarken
noar t Grootmaart of Aweg. Dat
wollen ook nog even lolleg
dij zollen t peerd wel vot moakt
weden en op 27 september
stond der n hail luddek peerdje hemmen.
Woarom noar Aweg vroug k
van òfvaalmatrioal op sokkel.
Doarveur wazzen der stemmen mie òf.
Lukas van Hemmen (ien t
west van lokoale partij 100%
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Grunnings Loeks) was aigender
van Café en Staalholderij “De
Slingerij” aan de Aweg, alpmoal
rond 1900. De Slingerij bestaait
nog aaltied.
Hai was n bekìnde pikeur
en ien juli 1910 was zien
beroemde renpeerd Appelon
n beetje ongedureg en trapte
noar staalknecht. Loeks dreef t
peerd mit n vörk achteroet en
t peerd kreeg doarbie n wond
aan zien neus. Aandern zeggen
dat Loeks t n kraab mit noagel
over neus hèn geven het. De
swèllerij ging ontsteken en zo is
t peerd aan zien ènd komen.
Dou peerslachter t peerd
ophoalen kwam, zongen n poar
kwoajongens: “t Peerd van
Ome Loeks is dood, Loeks is
dood” en zo zol t laid ontstoan
weden.
Loater het gemainte Grunnen
Jan de Baat oet Amsterdam
opdracht geven om n
beeld te moaken. t Wer van
kwartsbeton moakt en t
kunstwaark was ien 1959 kloar.
Woar mos t peerd van Ome
Loeks stoan ien Stad?
Maartkooplu en
kermisexploitanten wollen t
nait op Vismaart hemmen.
Nam te veul roemte ien beslag.
Dou wer NS vroagd of e op t
Stationsplain stoan mog. Dat
ging deur en k herinner mie
nog dat t peerd op n grasveld
stond mit geroaniums der om
tou.
Mor ja, dou wer t plain op kop
zet, der kwam n fietsenkeller
onder grond en ien 2007 wer
t peerd op t nije Stadsbalkon
ploatst.
Eefkes was t de vroag of e
mit kop of kont noar Stad
stoan mos, mor NS vond
mit kop noar t station. Ie
goan joen gasten toch goud
verwelkomen?
Noa ale gedounte stond t beeld
mor zo weer op zien olle stee.

Woar was e west? Ainmoal
ien tien joar wer e hemmeld
en oppoeletoerd. Wat n kolle
drokte om niks. Gemainte wist
t wel en haar ze alpmoal bie
bain had.
De wies van t laid is nait echt
Grunnings, mor is òflaaid
van n Duuts of Oostenrieks
studentenlaid: “O, du liebe
Augustin”.
Peerd van Ome Loeks is dood,
Loeks is dood
Peerd van Ome Loeks is dood,
hailemoal dood
Guster nog goud gezond
Sloug nog mit steert ien t rond
Haar k hom mor vreten geven
Din was e wel ien leven bleven
Peerd van Ome Loeks is dood
Hartstikke dood.
Anje van der Hoek-Linstra

Haiku
Bladeren vliegen
voor het huis over het veld
verrukt is de kat.
Japanse haiku-dichter Issa
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Eindfeest “Adieu Eemsmond”
In het afgelopen jaar is op verschillende wijzen en plaatsen in
onze gemeente al afscheid genomen van de gemeente Eemsmond.
Prachtige feesten in de 13 dorpen. Op 15 december 2018
organiseert de gemeente een “spetterend” eindfeest in de Mencke
in Uithuizen. Een avond met veel muziek en zang, maar ook met
herinneringen en verhalen over 29 jaar gemeente Eemsmond.
In het eerste deel van de
avond (19.30 - 21.00 uur) zullen
we stilstaan bij het afscheid
van Eemsmond met o.a. het
afscheidslied van Erwin de
Vries, maar we verwelkomen
ook Het Hogeland met het
nieuwe lied voor Het Hogeland
van “Wat Aans”. Erwin de Vries
zal later ook nog optreden en
vanaf 22.00 uur kunnen we
genieten van “Vangrail”. Deze
band uit Groningen/Friesland
hoort inmiddels tot de top van
Nederland. Drummer van de
band is Sander de Groot uit
Warffum en daarmee is ook
de verbinding gelegd naar ons
eindfeest.
Verder hebben wij in
jongerencentrum Express de
winnaar van Het Hogeland
Event als Dj. Ook zal “Wat Aans”
hier optreden.

De avond is bedoeld voor alle
inwoners van de gemeente
Eemsmond. Toegang is
gratis. Maar bezoekers wordt
wel gevraagd vooraf een
toegangskaart op te halen
(max. vier per persoon) De
afhaaladressen worden in de
komende tijd bekend gemaakt.
Op 14 december a.s. wordt
een pubquiz georganiseerd.
Deze pubquiz vindt plaats in de
Op Roakeldaishal in Warffum.
Deelnemende teams worden
dan bevraagd over hun kennis
van de gemeente Eemsmond.
Wat weet u over uw gemeente.
Teams, bestaande uit maximaal
4 personen, kunnen zich
aanmelden bij
K.vanZanten @eemsmond.nl
Reserveer alvast deze avond!
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AGENDA Rottum
Woensdag 5 december
Dorpshuis
16.00 uur
Sinterklaasfeest
Woensdag 26 december
Bethlehem
18.00 uur
Fakkeloptocht

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag op de even-weken
19.30 – 21.30 uur
tot 12 jaar
19.30 – 00.00 uur
ouder dan 12 jaar
Donderdag 29 november
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
workshop kerstster maken
o.l.v. Diana Koning
Zaterdag 1 december
Theater Laway Arts
15.00 – 17.00 uur
workshops THEATER/ZANG
t Schienvat
17.30 – 19.00 uur
dinerbuffet deelnemers workshops
Maandag 3 december
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
workshop kerstster maken
o.l.v. Diana Koning
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Woensdag 5 december
t Schienvat
15.00 – 16.30 uur
inloop spreekuur Kiona Stel –
Dorpencoördinator Eemsmond
Donderdag 6 december
t Schienvat
13.30 – 16.00 uur
bridgecursus

De Mencke, Uithuizen
19.30 uur
Eindfeest Adieu Eemsmond
Maandag 17 december
t Schienvat
19.30 - 21.30 uur
workshop Kerstster maken
o.l.v. Diana Koning

Zaterdag 8 december
Antoniuskerk
20.00 uur
Kerstconcert

Woensdag 19 december
t Schienvat
18.00 - 19.00 uur
voetbaltraining SJO KRC/ZEC
JO13
19.00 – 20.15 uur
voetbaltraining SJO KRC/ZEC
JO15
19.30 – 20.45 uur
You better Work
o.l.v. Ineke Doornbos

Dinsdag 11 december
t Schienvat
17.00 - 22.30 uur
Vrouwen van Nu Kerstdiner

Donderdag 20 december
t Schienvat
13.30 – 16.00 uur
bridgecursus

Woensdag 12 december
t Schienvat
18.00 - 19.00 uur
voetbaltraining SJO KRC/ZEC
JO13
19.00 – 20.15 uur
voetbaltraining SJO KRC/ZEC
JO15
19.00 - 23.00 uur
Bridge
19.30 – 21.30
Workshop Kerstmetamorfose
o.l.v. Diana Koning

Vrijdag 21 december
t Schienvat
17.00 – 18.00 uur
inloop spreekuur Kiona Stel –
Dorpencoördinator Eemsmond
Salem
17.00 uur
Vrouwenver. Monica Kerstwijding

Vrijdag 7 december
t Schienvat
20.00 - 21.00 uur
bijzondere ledenvergadering
IJsvereniging Kantens

Vrijdag 14 december
t Schienvat
19.30 - 22.30 uur
Kerstcafé van vertelcommissie
Zaterdag 15 december
Clubgebouw ‘de Kooi’
09.00 uur
klussendag vv K.R.C.
t Schienvat
15.00 - 17.00 uur
kinderbingo (CSCW)

Zaterdag 22 december
Clubgebouw ‘De Kooi’
21.00 uur
vv K.R.C. Kerstkaraoke
Vrijdag 28 december
t Schienvat
19.00 - 01.00 uur
Eindejaarsbingo
Zaterdag 29 december
IJsbaan
16.30 - 18.30
Schaatsen in Kardinge

Vaste activiteiten t Schienvat
Maandag
19.30 – 22.00 uur
toneelclub Advendo
Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
20.30 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)
Woensdag
15.00 - 17.00 uur
Kaanster Vlinthippers
19.30 - 20.45 uur
You better work
o.l.v. Ineke Doornbos
Donderdag

19.00 – 21.00 uur
Karatelessen Roelf Schaank
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
Jan’s Pub/cafetaria
v.a. 16.00 uur
Jan’s Pub
Voor vragen of verdere
informatie kunt u bellen met
t Schienvat: T 55 12 80 b.g.g. Jan
Westerlaken T 06 53 17 85 67

Zaterdag 22 december a.s.
is Jan’s Pub en cafetaria
gesloten
WEEKENDDIENSTEN 2018
Het bestuur van de Vereniging
Tandartsen Noord-Groningen
(VTNG) heeft besloten dat
er geen rooster meer wordt
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verstrekt. Voor de dienstdoende
tandartsen wordt naar
de website van de VTNG
verwezen (en het centrale
telefoonnummer).
Patiënten van de aangesloten
praktijken binnen de Vereniging
Tandartsen Noord-Groningen
kunnen bij spoedklachten de
website 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.

Maatschappelijk werk MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen
en Warffum, T 0595 – 437555

DOKTERSDIENST:
T 0900-9229

Alle leden van de IJsvereniging
Kantens worden uitgenodigd
voor het bijwonen van een
bijzondere ledenvergadering
in verband met wijziging van
de statuten. De data van een
lopend verenigingsjaar moet
aangepast worden alsmede
het wijzigingsblad statuten. De
wijzigingen worden op de vergadering besproken. Wanneer?
Vrijdag 7 december 2018 om
20.00 uur in t Schienvat.

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale in
Bedum: T 050 - 3014260
Holistische psychotherapie en
relatietherapie
Mw. drs. Jos Boelema
Groensingel 38, Middelstum.
W: binnenwerk-psychotherapie.
nl of M 06 51255926

KOKS HERBERG B.V., TAFELTJE
DEK JE:
T 050 - 3140211
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613

Bijzondere
ledenvergadering
IJsvereniging Kantens!

Het bestuur van de IJsvereniging
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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
Vrijdag 7 december 2018;
Krant komt donderdag 20
december 2018 uit.
Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens
Per mail
M info@tlougnijs.nl
De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
ingezonden stukken.
Administratie:
Alette de Vries-Rennen
Klinkenborgerweg 7
9995 NE KANTENS
T 0595 434206
M info@tlougnijs.nl
I www.tlougnijs.nl

Foto van de maand
Ingenieur (ir.)
Tot op heden onbekend burgerinitiatief
van een ongekend slim ingenieurstype 				
om de felle straatverlichting in Stitswerd
‘enigszins’ te doen dimmen (oktober 2018).
Paul Moonen

Kerstcafé
Beste mensen,
Sint moet zijn verjaardag nog vieren en wij, de werkcommissie van
het Vertelcafé, zijn alweer bezig met de voorbereidingen van het
“Kerstcafé”, zoals we het binnen de commissie noemen!
We hebben het onderwerp enigszins uitgebreid en vinden dat
Midwinterverhalen op zo’n avond ook prima passen.
Graag nodigen we ieder uit om te komen luisteren, maar ook
vertellers zijn van harte welkom.
Geef u dan even op! (E mekel@hetnet.nl )
Deze avond vindt plaats in t Schienvat en hebben we gepland op
14 december om 20.00 uur. De kosten zijn € 5,00 voor koffie en
entree. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Nogmaals, u bent van harte welkom!
De werkcommissie van het Vertelcafé
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Giften
Afgelopen periode hebben
we de volgende giften
ontvangen:
Bernleftheater
………..………..………. € 35,00
vv K.R.C.
………..………..………. € 50,00
Damclub
………..………..………. € 25,00
Geref.Kerk vrijgemaakt
………..………..………. € 50,00
PSZ Poppedijn
………..………..………. € 15,00
Advendo
………..………..………. € 15,00
VDK
………..………..………. € 35,00
CSCW
………..………..………. € 12,50
Vrouwenver. Monica
………..………..………. € 10,00
Vrouwen van Nu……
………..………..………. € 10,00
Wij danken u hartelijk
voor deze gaven!

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.
Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T 0595 434206
Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens
Drukwerk:
Drukkerij Sikkema – Warffum

OUD PAPIER
zaterdag
15 december
vanaf 09.00 uur
T 551788 (OBS)

