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Een kerstgroet….
Beste mensen,
… december…, de laatste maand van het jaar. Voor veel mensen een maand van korte dagen
en lange avonden, van samenzijn en gezelligheid met lichtjes en kaarsen. Menigeen heeft de
kerstboom al weer binnengehaald. In Kantens staat dit jaar weer een verlichte kerstboom, met
dank aan het nieuwe bestuur van de VDK.
… december…, ook een maand
om even terug te kijken naar
het afgelopen jaar. 2018 is
het jaar geweest van het Boek
van Kantens, van de 200ste
verjaardag van Molen de Grote
Geert, de motortoertocht voor
K6, het vertelfestival en van
uitvoeringen van Advendo, De
Kloosterspeulers, Toshi de Vogel
en Parels uit het Noorden.
… december…, wij als dorpen
Rottum, Stitswerd en Kantens
staan aan de vooravond om
opgenomen te worden in de
nieuwe gemeente Het Hogeland.
Elk van de dorpen heeft op zijn
eigen manier afscheid genomen
van gemeente Eemsmond met
diverse activiteiten in het kader
van ‘Adieu Eemsmond’. Al met
al weer een actief jaar, waarin

we elkaar als bewoners konden
ontmoeten.
De redactie van t Lougnijs
probeert op haar manier ook
de bewoners te verbinden, door
een medium te zijn waarin we
elkaar uitnodigen, informeren
en toelichten. Wij zijn blij dat u
ons steeds weer hierin betrekt,
ondanks de opmars van de
digitalisering en de social
media.
Deze zijn tegenwoordig niet
meer weg te denken uit de
hedendaagse manier van
communiceren, maar een
krant als t Lougnijs blijft; door
iedereen en altijd te lezen en
te gebruiken als naslagwerk of
om artikelen nog eens rustig
na te lezen.

De redactie bestaat uit
mensen, die – net als iedereen
– ook weleens fouten maken,
bijvoorbeeld bij het samenstellen
van de krant. Onze excuses
hiervoor.
Met de Kerstdagen in het
verschiet, zijn wij op zoek gegaan
naar bloopers; de zogenaamde
‘Kerstbloopers’. Verspreid over
dit Kerstnummer, vindt u enkele
kerstbloopers die ons allemaal
hadden kunnen overkomen.
Geniet ervan!
Wij wensen u hele fijne
Kerstdagen en een goede
jaarwisseling toe!
Hilma Oudman, Anje van der
Hoek, Alette de Vries, Arie Klomp
en Zwanny Hofman
Gert-Jan Koops ontbreekt op de foto
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Uitvaartzorg van Stad tot Wad
stelt zich voor
Uitvaartzorg van Stad tot Wad bestaat sinds 1968, inmiddels 50
jaar dus. Toen begon Ytzen Kremer als voorganger voor de begrafenisverenigingen van Uithuizen, Zandeweer en Eppenhuizen. In
die tijd was dat voornamelijk vrijwilligerswerk, gebaseerd op de
vroegere ‘noaberhulp’. In 1972 behaalde hij samen met zijn oudste zoon Ebel het diploma Uitvaartverzorger, die toen net 17 jaar
was geworden en daarmee de jongst gediplomeerde uitvaartverzorger van Nederland werd.
Iets doen voor de samenleving
was de drijfveer van Ytzen, die
Ebel – en vervolgens diens oudste zoon Arjen – met de paplepel ingegoten kregen. Zorg en
aandacht staan daarbij vanaf
het begin voorop.
In 1996 zetten Ebel en zijn
vrouw Martha de uitvaartverzorging voort. Sindsdien
is er wel het één en ander
veranderd wat mogelijkheden
betreft. In de tijd dat Ytzen de
uitvaarten verzorgde was het
gebruikelijk om deze volgens
vaste regels uit te voeren, was
er heel weinig keus en vrijwel
geen inspraak. Tegenwoordig is
dat gelukkig anders en kunnen
we veel mogelijkheden bieden
om invulling te geven aan de
uitvaart. Zoals bijvoorbeeld
de ‘Groene uitvaart’, waarin
we mogelijkheden bieden een
uitvaart meer duurzaam te
maken. Of de rouwkaart; in
onze collectie hebben we eigen ontwerpen, zoals de serie
‘rondreis door ’t Hogeland’. Ook
maken we rouwdrukwerk naar
wens, meestal met foto’s die de
nabestaanden ons meegeven.
Het vormgeven van de rouwkaarten doen we zelf en we
maken gebruik van moderne
printfaciliteiten.
Alle uitvaarten worden door
ons verzorgd volgens de kwaliteitseisen van het Keurmerk
Uitvaartzorg.
“Begin altijd weer bij nul, behandel elke uitvaart alsof het je
eerste is. Zo voorkom je dat je
op de automatische piloot gaat
werken.” Dit was de vuistregel
van Ytzen Kremer, die binnen
Uitvaartzorg van Stad tot Wad
nog steeds geldt.
Bij de mogelijkheden die de
uitvaartbranche ons bood,

misten we wel het één en ander. We maakten daarom zelf
een collectie rouwkaarten voor
jongeren, kinderen en baby’s,
die passen bij hun leeftijd en
leefstijl. We hebben vervolgens
‘Basis uitvaart’ ontwikkeld, voor
een eenvoudige en respectvolle
begrafenis of crematie (vooral
voor mensen met weinig geld).
Door de verzorging van uitvaarten voor kindjes die tijdens de
zwangerschap of vlak daarna
zijn overleden, is ‘Wiegekindje’
ontstaan. In heel Nederland
kunnen de uitvaartbenodigdheden voor deze kindjes worden
besteld in de webshop van Wiegekindje. De ontwikkeling van
Wiegekindje werd in 2009 bekroond met een International
Funeral Award. De collectie maken we in eigen beheer en waar
nodig worden lokale bedrijfjes
ingeschakeld. Het kroonkistje is
een eigen ontwerp en is daardoor exclusief. Zacht, warm
en lief is het uitgangspunt bij
het maken van de collectie.
Dat ouders hun kindje kunnen
wiegen zoals je het had gedaan
als het levend geboren was,
was een belangrijke reden voor
ons om Wiegekindje te ontwikkelen. Natuurlijk maken we bij
het verzorgen van uitvaarten
gebruik van de materialen van
Wiegekindje.
Je kind verliezen is misschien
wel het ergste dat een ouder
kan overkomen. Bij de uitvaart
van een kind(je) nemen we
vaak samen met de ouders
iedere dag een stapje, nemen
we hen mee. Letterlijk ook: we
bekijken bijvoorbeeld samen
de begraafplaats of de locatie
waar de plechtigheid plaatsvindt, zodat ze voorbereid zijn.
Tijd en ruimte is daarbij vooral
belangrijk.

Bij het verzorgen van uitvaarten voor kinderen raakte ons
het enorme verdriet van de
ouders, broertjes en zusjes.
Om deze families de mogelijkheid te geven hun kind samen
met lotgenoten te kunnen
herdenken, zijn we in Noord
Groningen gestart met het
organiseren van Wereldlichtjesdag: iedere 2e zondag in
december worden over de hele
wereld kaarsjes aangestoken
voor overleden kinderen. Wij
doen dat in Eenrum, in de Notoarestoen, inmiddels voor de
5de keer.
Steeds stellen we ons de vraag:
“Wat zouden we zelf nodig hebben in die situatie?” Vanuit die
vraag is Uitvaartzorg van Stad
tot Wad geworden tot wat we
nu zijn. Van het verzorgen van
uitvaarten voor de leden van
drie uitvaartverenigingen, zijn
we uitgegroeid naar een hedendaagse uitvaartverzorger
voor iedereen, met een warm
en respectvol team.
Voor het verzorgen van de
overledene werken we samen
met Monique van Mil van Memory Overledenenzorg. Verzorgen van de overledene houdt

veel meer in dan alleen afleggen en Monique is (zeer uitgebreid) gespecialiseerd daarin.
Daarnaast vinden we het
belangrijk dat er ook na de
uitvaart ondersteuning is. Voor
deze ondersteuning schakelen
we bij vrijwel iedere uitvaart
Nabestaandenzorg in. Samen
met de nabestaanden brengt
hij in kaart hoe de financiële
situatie is en wat er verwacht
kan worden, wat eventuele valkuilen zijn. Ter plekke kunnen
eenvoudige zaken zoals het
opzeggen van lidmaatschappen in gang worden gezet. Wij
bieden als service het eerste
gesprek aan en de ervaring
heeft inmiddels geleerd dat
iedereen erg blij is met deze
nazorg. Als de nabestaanden
meer ondersteuning willen en
de afwikkeling bijvoorbeeld helemaal uit handen willen geven,
kan Nabestaandenzorg dat ook
bieden. Iets waar steeds vaker
gebruik van wordt gemaakt.
Deze praktische nazorg geeft
nabestaanden de ruimte om te
kunnen rouwen, in plaats van
bezig te moeten zijn met soms
erg ingewikkelde vraagstukken
rondom de financiële afwikkeling.
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Uitvaarten verzorgen wij in Noord Groningen, in de driehoek
Delfzijl – Lauwersoog en de stad Groningen. Kortom: van Stad
tot Wad. In dit gebied ligt Uithuizen centraal gelegen en zijn de
maximale afstanden ongeveer 30 km, waardoor zorg en aandacht
verzekerd zijn.
Meer over Uitvaartzorg van Stad tot Wad en Wiegekindje is te
lezen op de websites www.uitvaartzorgvanstadtotwad.nl en
www.wiegekindje.nl
Er kan met ons contact opgenomen worden via: T 0595 433363
E info@uitvaartzorgvanstadtotwad.nl of info@wiegekindje.nl
Ebel Kremer en Martha Davids
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1. Even voorstellen
(naam, adres, leeftijd)
Mijn naam is Pieter Schouten.
Ik ben geboren op de Bredeweg 29 te Kantens en woon
sinds 1997 op de Jacob Tilbusscherweg 17. Ik ben getrouwd
met Janny Kooistra en samen
hebben we drie kinderen.
2. Wat doe je het liefst in je
vrije tijd?
Iets repareren in de werkplaats.
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3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Een goede uitsmijter gaat er
wel in.

e
n
en
heven,
ook
ker

4. Wat is je favoriete kledingstuk?
Een overall. Past altijd en staat
goed (als ie tenminste schoon
is).
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5. Waar krijg je de meeste
energie van?
Als de dingen lopen zoals je het
bedacht had.
6. Naar welke radiozender(s)
luister je het liefst en waarom?
Joy radio en 538. Lekker om op
te werken en soms afgewisseld
met muziek uit mijn jonge jaren.
7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Brain Adams; I’ll die for you.
Tijdens 10 weken buitenlandse
stage stond ie daar op nummer
1. Terug in Nederland kwam ie

net in de hitlijsten. Bleef ook
hier 15 weken op 1 staan.
8. Met welke BN-er zou je wel
eens willen dineren en waarom?
Met Carola Schouten zou ik wel
een pittig hapje willen eten. De
chaos die ontstaan is door de
invoering van fosfaatrechten
bespreken.
9. Wat zou je doen met € 1
miljoen?
Een handige robot bouwen
voor in de carrousel.
10. Wat durf of doe je ECHT
niet?
Daar ben ik nog niet achter.
Hou wel van avonturen.
11. Wat wil je altijd nog eens
doen (toekomstdroom/wens)?
Een keertje kijken bij mijn oom
en neven in Nieuw Zeeland.
12. Aan wie geef je de Pen
door?
Arnold Doornbos

Uitvaartzorg van Stad tot Wad
E. K R E M E R

U I T V A A R T V E R Z O R G E R

aProfessionele, vakbekwame organisatie
aTrotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg
aJaarlijks gewaardeerd met een cijfer hoger dan 9
aUitvaarten tegen eerlijke, lage prijzen

Kantens in beweging
Ons dorp, Kantens, is vitaal en in beweging. We bedoelen dan
niet de bevingen, maar inwoners vertrekken naar elders en
nieuwe inwoners vinden een stekje in Kantens. Het is een proces
van komen en gaan, zoals ook het schaatsseizoen. Het schaatsseizoen van 2018/2019 komt er aan. Voor de nieuwe inwoners
wellicht hét moment om lid te worden van IJsvereniging Kantens.
Check voor meer informatie www.ijsverenigingkantens.nl en Facebook.
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen toe, met de hoop dat 2019
ons allemaal veel geluk en gezondheid zal brengen!
Het bestuur van de ijsvereniging Kantens

aOf, hoe en waar u verzekerd bent, maakt niet uit

Wij staan naast u.

Uitvaartzorg bij u in de buurt!
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl
0595 433363
3

Bestuurder ijsvereniging geëerd
Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 november 2018 van
de KNSB, gewest Groningen/Drenthe, kreeg ons bestuurslid Kor
Moorlag, op voordracht van de ijsvereniging, de waarderingsspeld
en oorkonde als Lid van Verdienste opgespeld!
Van harte Kor, namens het bestuur van onze vereniging. Het is je
van harte gegund.

DHL-servicepunt

Uitvaartverzorging

BOERSEMA
voor de algehele
verzorging van

BEGRAFENIS
OF CREMATIE
Voor de begrafenis- en uitvaartvereniging Kantens, en de voormalige
verenigingen Usquert en Warffum
en verder in de gehele regio.

Telefoon:
(0595) 42 28 05 / 06 22 28 48 37

uitvaartverzorgingboersema@hotmail.com
dag en nacht bereikbaar!
Ook voor:
een ieder die is aangesloten bij een verzekering
een ieder die niet is aangesloten bij een
begrafenisvereniging of verzekering.

*
*

Stationsstraat 2
4

9988 RP USQUERT

Hallo allemaal,
Sommigen van jullie hebben
al gebruik gemaakt van de
DHL-service, maar veel van jullie weten het nog niet.
Sinds enkele weken ben ik het
nieuwe servicepunt van DHL.
Je kunt bij mij pakketjes laten
bezorgen voor als u niet thuis
bent en ook kunt u bij mij
pakketjes versturen en retourneren.
Ik hoop u snel eens aan de
deur te mogen ontvangen.
Renate Bruinsma
Kooistraat 8 in Kantens

Kerstblooper
Voor kerst hadden we jaren geleden een nieuw (elektrisch) gourmetstel gekocht. Op eerste Kerstdag was het zover. Nieuw tafelkleed, de tafel mooi gedekt en
ons nieuwe gourmetstel erop. Ik dacht even testen of hij goed
werkt. Na een poosje begon het te stinken en zag ik rook onder
het gourmetstel vandaan komen.
Tafelkleed in de brand en brandplekken op de tafel. Wat bleek…
had ik het gourmetstel verkeerd om gezet!
Nu (jaren later) zijn de brandplekken nog steeds zichtbaar op tafel
en hebben we elke keer weer lol als we gaan gourmetten.
Esther Hovenkamp
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December is een bijzondere maand. De politiek moet ook rekening houden met de feestdagen. Op woensdag 5 december
had ik daarom een vergadering van de commissie Ruimte,
Natuur en Leefbaarheid met een afwijkend aanvangstijdstip
in verband met Sinterklaasavond. Deze commissievergadering begint anders altijd om 14.00 uur en daarna kan er verder
vergaderd worden met de commissie Mobiliteit, Economie en
Energie. Maar nu begonnen we al om 9.00 uur, met een strakke planning tot 12.30 uur. Hierdoor konden de Statenleden
na de andere commissievergadering op tijd thuis zijn om het
Sinterklaasfeest te vieren.
Natuurlijk kwam er op deze commissievergadering ook een speciale gast! Nadat we het agendapunt over het inpassingsplan
Waterberging en Natuur in het Zuidelijk Westerkwartier hadden
vastgesteld, was er gestommel boven op de tribune. Vervolgens
kwam Zwarte Piet ook in de Statenzaal en gaf ons een versterkende handvol pepernoten om de vergadering voort te zetten en
om het concept voor het nieuwe Interprovinciaal Wolvenplan te
bespreken. De dag na deze commissievergadering zou de gedeputeerde onze inbreng hiervoor meenemen in de bespreking in

het Interprovinciaal Overleg (IPO). Bij het volgende agendapunt
Evaluatie Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid was er een inspreker namens de Jongeren Adviesraad. Deze Adviesraad had zich
gebogen over hoe de leefbaarheid zou kunnen worden verbeterd
en namens alle jongeren in de provincie Groningen wilde hij alvast enkele adviezen toelichten. Alle adviezen waren gebundeld in
een rapport dat we konden inzien.
Nadat we de volgende twee agendapunten ook hadden besproken, stelden we vast welke agendapunten op de laatste Statenvergadering van 2018, op woensdag 19 december, aan de orde
zouden komen. Na deze Statenvergadering volgt het reces met de
Kerstdagen en Oud en Nieuw.
Voordat we in 2019 verder gaan met vergaderen, beginnen we
als Provinciale Staten met een nieuwjaarontvangst op maandag 7
januari. Alle inwoners en relaties van de provincie Groningen zijn
van harte uitgenodigd om van 16.30 – 18.30 uur op het Provinciehuis terug te blikken op het afgelopen jaar en gezamenlijk het glas
te heffen op het nieuwe jaar.
Kunt u me vinden op onderstaande foto met uitnodiging?
Hilma Oudman-Dam
Foto: Alex Wiersma

Kerstblooper
Waar woont kindje Jezus nu?
Toen Miriam drie jaar was, vierden wij Kerst met de hele familie
in Scheemda. Terwijl wij door Ten Post reden hingen daar blauwe
vlaggetje te wapperen en stond de ooievaar er parmantig naast.
Een jongetje was daar geboren, waarop Miriam vraagt: ”Woont
kindje Jezus daar??”
Harriët Wassink
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BTW verhoging...
Prijs, marge, verdienen we er wel iets aan? Allemaal best ingewikkeld. Je kan het toch ook gewoon doorvoeren? Volgens mij
kun je er beter iets over zeggen. Uitleggen kan, maar dat is voor iedereen weer anders. Dus, bij deze (best moeilijk):
Bijna twee jaar geleden begonnen Ageeth en ik aan het
avontuur, gewapend met
slechts horeca-ervaring aan de
goede zijde van de bar. Eerst
alles handhaven zoals het was,
nou ja, bijna dan. We zijn begonnen met lekkere dingen;
alles wat we zelf lekker vinden,
vinden onze klanten ook wel
lekker, hadden we bedacht. En
dat bleek.... Al vanaf het begin
kregen we waardering. Voor
zowel de kwaliteit, onze aanpak
en ook voor de gerechten die
we hebben kunnen bedenken.
Maar, de verkoopprijs uitrekenen, wat kost het, wat kost het
bij de buren, wat zouden we
erop mogen verdienen? Dat
hebben we allemaal een beetje
langs ons heen laten gaan. We
kregen zelden te horen: “goh,
wat ben je daar duur mee”,
maar wel heel vaak “je bent
veel te goedkoop, je moet je
prijzen verhogen!”.
Per 1 januari 2019 komt er een
verhoging op het lage BTW-tarief (van 6% naar 9%). De laatste weken ben ik met die ge-

dachte een beetje gaan spelen,
beetje gekeken naar de inkoop,
hoeveel tijd is ermee gemoeid
en hoe past het in onze werkwijze. Ik nam daarin ook mee
wat onze positie is en welke
functie we vervullen vanuit het
dorpshuis in ons dorp.
We zijn natuurlijk niet een
echt restaurant of een echte
cafetaria. We doen van alles
een beetje, we organiseren
muziekavonden, faciliteren
maatschappelijke feestjes,
regelen vergaderingen, knutselen sportevenementen, maken
schoon en dat alles zit in één
hoge hoed. Onze filosofie is dat
we er niet rijk van hoeven te
worden, maar we hoeven ook
niet voor een minimumloon te
gaan werken. We hebben ook
allerlei klanten. De mensen
uit het dorp, verenigingen,
gemeente, mensen van buiten het dorp. Uit alle hoeken
komen ze soms letterlijk langs
wandelen.

Kerstnachtdienst 2018
ma. 24 dec. 21.30 uur
Antoniuskerk
Kantens
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Zonder nu concreet prijzen per
product te noemen (dat komt
straks wel op de prijslijst) probeer ik hieronder mijn gedachtegang uit te leggen.
Ik vind dat bijvoorbeeld producten met alcohol best wat
duurder mogen worden bij
ons. De vergelijking met een
avondje drinken in de stad of
bij een kroegje een paar dorpen verderop met t Schienvat
gaat best wel scheef. En ik
vind dat een bakje koffie voor
iemand die een avondje toneel
repeteert of zijn vrije tijd in een
vereniging steekt niet te duur
moet zijn. En met de cafetaria,
het restaurant of een feestavond moeten we gewoon concurreren met de zalen uit de
regio en dan passend bij de geboden faciliteiten (je maakt van
een gymzaal niet zo makkelijk
een intieme feestzaal). Dus, ik
denk dat we het als volgt gaan
doen. De alcoholische producten worden wat duurder, de
koffie houden we voordelig en
misschien moeten we de verenigingen zelfs nog wat korting
geven. De luxere alcoholische
producten maken we nog wat
duurder; de klanten betalen
hiervoor elders meestal het
dubbele van onze huidige prijs.
De veel gedronken frisdranken schenken we zelf ook uit
de fles, dus dat mag weer iets

Dat was best een stukje schrijven, ook wel beetje “open” naar
u als klant. Ik heb geleerd dat
“als je niet kunt delen je ook
niet kan vermenigvuldigen”.
Daarom: tot snel in onze “winkel”, in welke relatie dan ook!
Met vriendelijke groet,
Jan Westerlaken
Dorpshuisbeheerder
t Schienvat
Kerkstraat 7
9995 PH Kantens
T 55 12 80
M 06 53 17 85 67
E jw@kantens.nl

Kerstblooper
Het was de tweede Kerstdag 1989. De hele familie zat in de
voorkamer van mijn ouderlijk huis vanwege mijn verjaardag.
Marten en ik waren al ruim zes jaar verloofd en vonden het nu
tijd om de volgende stap te zetten. Deze verjaardagvisite leek ons
het uitgelezen moment om ons voornemen samen, aan de familie
kenbaar te maken. Om precies te zijn leek het ons tijdens de
borrel het beste moment: met een gevuld glas, proosten op het
bruidspaar.
Dat liep dus anders.
Marten zat bij de vrijwillige brandweer van Kantens en….de
pieper ging. Op zo’n moment is maar één ding belangrijk: zo snel
mogelijk ter plaatse zijn. In dit geval was het extra belangrijk. De
melding vertelde dat er brand was in t Schienvat; en dat was nu
juist de plek waar we ons feest wilden houden. De brand was
achteraf gezien klein: alleen de hal had brandschade, maar de
aankondiging van ons huwelijk heb ik wel zonder Marten moeten
doen.
Zwanny Hofman
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voordeliger. En de wat luxere
frisdranken en sapjes mogen
ook best wat duurder zijn. Vanuit deze gedachtegang ontstaat
de nieuwe prijslijst. De overheid ontvangt de (verhoogde)
BTW. Door de veranderende
inkomstenbelastingtarieven
zou iedereen daarvoor gecompenseerd moeten worden. De
prijzen van onze producten
krijgen een betere relatie met
de inkoopprijzen en wat gevoelsmatig nog steeds voordelig moet zijn blijft dat ook! En
daar waar de klanten eerder
aangaven dat we té goedkoop
waren, gaan we op een nog
steeds voordelige, maar wel
iets hogere prijs zitten.
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Advendo speelt
“De erfenis van oom Sjors”
Half oktober zijn we weer begonnen met de repetities voor het nieuwe seizoen waarin we de
komische thriller “de erfenis van oom Sjors” spelen. De schrijver van het stuk met vier bedrijven is Aad Caspers.
Het verhaal speelt zich af in een
landhuis dat door oom Sjors
is nagelaten aan zijn familie.
Het landhuis ligt te midden van
bossen en landerijen. Sinds het
overlijden van oom Sjors beheren de dienstbode en de butler
het huis naar eigen inzicht en
zij zijn dan ook niet blij dat de
erfgenamen zo snel hun intrek
komen nemen in het landhuis.
De familie moet wennen aan
de luxe van het leven op een
landgoed. De familie bestaat uit
Hein & Bet de Barie, vergezeld
door hun dochter Louky, broer
Daan en diens vrouw Dora. De
heren van het gezelschap gaan

zich meteen na aankomst oriënteren in hun nieuwe omgeving, terwijl de dames genieten
van hun nieuwe status. Als zich
op een gegeven moment onverwacht bezoek aandient en
er vreemde dingen gebeuren,
krijgt de erfenis ineens een
heel ander gezicht….
Het belooft weer een avond te
worden vol spanning en humor, voor jong & oud! Het stuk
wordt neergezet door negen
enthousiaste spelers. Genoeg
reden om dit jaar weer te komen en om er weer een gezellige avond van te maken!

De uitvoeringen vinden plaats
op:
vrijdag 25 januari en
zaterdag 26 januari 2019 (after party met DJ Bert Wever)
De kaartverkoop start op dinsdag 2 januari 2019.
Vrienden van Advendo kunnen
vanaf 19 december 2018 kaarten bestellen.
De kaarten á € 6,00 zijn te bestellen via onze site
www.advendokantens.nl
We hebben maar een beperkt
aantal kaarten per voorstelling.
Wees er dus snel bij om teleur-

Even terug uit Brazilië

stelling 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!
Brigadeiros en Beijinhos
bij de koffie en Hollandse
hapjes bij de borrel tijdens de
boeksignering.
Ik ga terug met een koffer
vol boeken voor Hollanders
die in Brazilië wonen en bij
voorintekening zeker wilden
zijn van een gesigneerd
exemplaar. Ik raad iedereen
aan dit prachtige verhaal te
lezen en zo ook iets meer
te weten te komen van het
prachtige land waar ik woon.

Speciaal voor de boekpresentatie van mijn vaders (Cor de
Bode) romandebuut afgelopen zaterdag, 1 december 2018,
in De Borg Ewsum, was ik even terug in Stitswerd vanuit
Brazilië. Titel van de roman is ‘Dit is voor jou’. Het is een
roman waarin Brazilië bruist en waarin liefde, haat, geweld
en hoop elkaar afwisselen in een spannende zoektocht naar
het wonder, maar vooral ook naar elkaar. De presentatie
was een spetterend feest. De Borg Ewsum was afgeladen vol.
Aan de poort van de borg werd iedereen verwelkomd door de
vrolijke muziek van het straatorkest Koper&Co. Extra grappig
omdat de schrijversnaam van mijn vader ‘Co Conelis’ is. Er
waren vele enthousiaste dorpelingen uit Stitswerd, familie,
vrienden, kennissen en genodigden aanwezig die allemaal
voor mijn vaders boekpresentatie kwamen. Geweldig!

Até logo e Boa Leitura! (Tot
ziens en veel leesplezier!)

De roman speelt zich af in
Brazilië waar ik al meer dan
24 jaar woon met mijn man
en drie kinderen. Alle plaatsen
in Brazilië die in het boek
voorkomen, heb ik samen
met mijn vader bezocht om
informatie te verzamelen voor
het verhaal en daar heb ik over
verteld tijdens de presentatie.
Na een inspirerende inleiding
van de uitgever heeft mijn
vader verteld over het
ontstaan van het boek, een
aantal anekdotes en een
voorproefje van de tekst
gegeven, ondersteund met
PowerPointpresentatie.
Het was een spontaan
en gezellig gebeuren met
Braziliaanse zoetigheden,

Petra Noordegraaf
Neto-de Bode

Boek: “Dit is voor jou”
Auteur: Co Conelis
ISBN: 9789463651042
Uitgeverij: Elikser
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Nieuwsbrief Stichting Project Oekraïne
Beste lezer,
In de afgelopen zomer is er weer volop actie geweest bij Stichting Project Oekraïne. We hebben in Nederland weer acties gehouden
om geld in te zamelen voor de projecten in Roemenië en Oekraïne. Ook konden we de mensen in Roemenië en Oekraïne deze zomer
weer ontmoeten tijdens de projecten. We willen namens de mensen en gemeenschappen die we konden helpen iedereen in Nederland
bedanken die een bijdrage heeft geleverd. We zijn God dankbaar dat Hij ons geleid heeft in het afgelopen jaar. Op het overzicht van de
financiën in het jaarverslag op onze website is te zien hoe het financieel gegaan is afgelopen jaar.
Projecten
Een groep van 9 mensen is
op 3 augustus 2018 afgereisd
richting Pir in Roemenië. Voor
een aantal de eerste keer,
een ander deel was al vaker
geweest. Het was leuk om alle
bekende plekken in het dorp te
herkennen en de mensen weer
te ontmoeten. Een hartelijke
ontvangst weer!
Roemenië
In Roemenië zijn we in 2014
samen met de lokale bevolking
van het dorpje Pír begonnen
met de bouw van een verenigingsgebouw voor de kerk.
Het gebouw is reeds in gebruik
genomen, zodat er alleen een
paar kleine klussen bij de kerk
en een monument gedaan werden. De rest van de tijd werd
besteed aan het helpen bij een
kinderbijbelweek in het dorp.
Er waren dagelijks ongeveer
100 kinderen aanwezig die genoten hebben van de spelletjes
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Oekraïne
Na de tijd in Pir ging de reis
verder naar Péterfalva (Tivadar)
in Oekraïne waar SPO al sinds
het begin actief is, dus hier ook
veel herkenning. Er is inmiddels
een duidelijk verschil zichtbaar
tussen de twee landen omdat
Roemenië intussen bij de Europese Unie hoort.
Samen met dominee János is er
een kinderbijbelweek georganiseerd op het gymnasium. Hier
kwamen 90 kinderen uit 3 dorpen: Tivadar, Botar en Akli.
Er bestaat in het dorp nog altijd
afstand tussen de ‘gewone’
bevolking en de Roma-gemeenschap die vaak op aparte
plekken woont en waar veel
armoede is. Voor deze Roma-kinderen is ook een dag
georganiseerd waar 40 kinderen op af kwamen.
Naast de bijbelweek zijn we
betrokken bij 2 kinderdagverblijven (kleuterscholen): één
algemene en één gericht op
Roma-kinderen. Een kinderdagverblijf is hier heel belangrijk
als voorbereiding op school en
om kinderen de basis te leren
van lezen, schrijven en hygiëne.
Dit missen ze thuis vaak.
Op de foto het algemene kinderdagverblijf in aanbouw. Er

is nog meer werk te doen, wat
vanwege strubbelingen bij de
overheid op het moment stil
ligt.
Even verderop, in Tysobyken,
hebben we weer meegeholpen
met het renoveren en uitbreiden van een Roma kinderdagverblijf.
Transport
Begin juni hebben Alex en Alexander een trailer vol kleding,
meubels en andere goederen
naar Hongarije en Roemenië
gebracht. In Tornyospálca in
Hongarije zijn er spullen gelost
voor de projecten in Oekraïne
en voor onze collega Stichting
Small Miracles. De meeste goederen die in Pír terecht komen
worden voor een lage prijs
verkocht aan de mensen in het
dorp. De opbrengst van deze
verkoop gaat naar de bouw van
het verenigingsgebouw van de
kerk.
Op dit moment zit onze opslag halfvol. Hebt u iets aan
te bieden, dan kunt u contact
opnemen met één van de deelnemers van dit jaar of een mail
sturen naar:
projectoekraine@live.nl.
We hebben het liefst dat u de
spullen zelf komt brengen.
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Acties
Flessenactie
Het inzamelen van lege flessen
voor het statiegeld in en rond
Kantens loopt nog steeds goed.
Hartelijk dank daarvoor! Wilt u
meedoen met de flessenactie?
Meld je aan via
projectoekraine@live.nl.
Aardbeienactie
We hebben dit jaar meerdere
zaterdagen heerlijke Waddenaardbeien kunnen plukken bij
Usquert en aan veel mensen
kunnen verkopen.
Bollenmanden
Een origineel cadeau! Een
mand vol met 5 soorten bloembollen. De manden zijn uit Roemenië meegenomen, gemaakt
door Roma-families. Tot februari te bestellen voor € 17,95 via
projectoekraine@live.nl.
Voor uitgebreide informatie over Stichting Project Oekraïne, haar projecten, acties en nieuwsbrieven zie: www.projectoekraine.nl

BERICHT VAN ROTTUM

							
Fakkeloptocht 2E Kerstdag van Bethlehem naar dorpshuis
Zoals ieder jaar zal er ook deze keer een fakkeloptocht van de
boerderij Bethlehem naar het dorpshuis Kloosterstee plaatsvinden. Iedereen is van harte welkom om 18.00 uur 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 uur naar het Kerstfeest in de kerk en/of men
kan naar het dorpshuis om even gezellig bij te praten. De fakkels
kosten € 5,00.
Voettocht van MAASTRICHT
naar ROME;
Lideke Bierema vertelt
Reserveer alvast in uw agenda iedereen is welkom
om 20.00 uur.
Al jaren legt Lideke Bierema
lange wandeltochten af. Je kunt
rustig zeggen dat het een gezonde hobby van haar is. Deze
zomer heeft zij een voettocht
ondernomen naar Rome. Daarover wil zij graag vertellen op
vrijdagavond 25 januari 2019 in
het Dorpshuis Kloosterstee te
Rottum om 20.00 uur. Iedereen
is hartelijk welkom.
Huren of reserveren dorpshuis
t 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:
26 december
Dorpshuis t Kloosterstee
18.00 uur
Fakkeloptocht Bethlehem –
dorpshuis
4 januari 2019
Dorpshuis t Kloosterstee
20.00 uur
Klaverjassen
25 januari 2019
Dorpshuis t Kloosterstee
20.00 uur
Lezing door Lideke Bierema
Voettocht van Maastricht naar
Rome

Kerstblooper
Moeders hebben het altijd druk voor de kerkgang op Kerstmorgen. Kinderen uit bed, wassen, aankleden, ontbijten. Nog snel even afwassen, wat aan het eten voorbereiden. Zo ontdekte mijn moeder
in de kerk dat ze haar schort niet afgedaan had.
Anje van der Hoek-Linstra
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Tokkeliekelailië
Ik denk dat ik een jaar of zeven was toen mijn broer op het idee
kwam om vogeltjes te gaan houden. Met behulp van een handige
buurman werd een volière gemaakt. Een andere buurman, die
zelf tropische vogeltjes had was zo gecharmeerd van het feit
dat een jongetje, mijn broer was toen twaalf, zo’n hobby koos,
dat hij een vogeltje aan hem
cadeau deed. Het was een
zebravinkje. Een vrouwtje.
Zij was beige met een mooie
rode snavel en natuurlijk een
zebrastaart. Eén vogel is zielig,
dus werd gelijk gezocht naar
haar partner. Hij was prachtig getekend met blauw, oranje en
natuurlijk een zebrastaart. De volière stond bij mijn broer op de
zolderkamer en daar kwam ik niet zo vaak. Gelukkig, voor mij,
bleek mijn broer, zoals zoveel
kinderen, snel uitgekeken op
de vogeltjes. Mijn moeder
moest ze verzorgen en moest
daartoe twee trappen op naar
zolder. Dit ging zo niet langer
en de volière mocht beneden
staan. Erg groot was ons huis
niet dus de kooi werd met een
derde ingekort.
Ik mocht ze verzorgen. Dat
deed ik goed. Ik sloeg nooit een
keer over. Zoals op de foto te
zien is combineerde ik mijn dierenhobby met een andere hobby:
Dinky Toys. Ondanks het verzorgen van mijn kleine vriendjes
had ik het idee dat ze niet écht van mij waren. Ze waren nog
steeds van mijn broer. Van mijn zakgeld deed ik een bod op de
kooi met vogels. Voor een paar gulden mocht ik hem hebben.
De kooi verhuisde geen centimeter van zijn plaats en ik bleef de
verzorging doen. Er was niets veranderd, maar hij was van mij!
Later heb ik nog een stel napoleonnetjes gekocht en nog later
zilverbekjes.
Ik was de trotse bezitter van zes vogeltjes, leerde van hun
gedragingen en van hun taal. Ik kon de zebravinken imiteren
en ze antwoorden mij dan. Zij zei alleen ‘pep, pep, pep’ als een
eentonig trompetje. Hij had een heel arsenaal aan tonen, dat
klonk als ‘tokkeliekelailië, tokkeliekelailië’.

Het werd Kerstmis. Zoals altijd
hadden wij een kerstboom.
Net voor de kerstdagen
gekocht, want dan was de
boom goedkoper. Het optuigen
ging volgens een vast ritueel.
Eerst de piek erop, dan
overend zetten op een tafeltje.
Rood crêpepapier over het
tafeltje, zodat je het kruis niet
meer zag. Dan kwamen de
elektrische kaarsjes, daarna de
slingers en tenslotte de ballen.
Hier zit ik met Jochum. Jochum
was de hond van een bevriend
echtpaar van mijn ouders, dat
altijd met kerst bij ons at. Zij
hadden geen kinderen, maar
wel een hond, dus. Tussen de slingers en de ballen zat ook een
versiering in de vorm van een zwaan en van een vogeltje met
een prachtige pluimstaart. Het mooiste van alles vond ik een
trompetje, echt van glas. Je kon er op blazen en dan klonk er een
geluid als dat van mijn vrouwtje zebravink. De vogels reageerden
onmiddellijk, zowel het vrouwtje als het mannetje. ‘Pep, pep, pep,
tokkeliekelailië, tokkeliekelailië’.
Tot na oud en nieuw waren mijn vinken en ik in een geestdriftig
gesprek gewikkeld. Daarna moesten ze weer een jaar wachten en
het met mijn mindere stemimitatie doen.
Ze hebben het lang volgehouden, mijn vogeltjes. Ze gingen
tenslotte een voor een dood. Raar genoeg in omgekeerde
volgorde. Dus eerst de zilverbekjes, daarna de napoleonnetjes
en van de zebravinken bleef het vrouwtje het langst in leven. Ik
meen dat ze veertien jaar geworden was. Eigenlijk heeft zij mij
volwassen zien worden. Het trompetje verhuisde, met alle andere
kerstspullen naar mijn broer, ja diezelfde. Ieder
jaar hing het bij hem in de kerstboom en ieder
jaar moest ik, als ik bij hem was, er weer even op
blazen. In gedachten gaven de zebravinken mij
antwoord.
Ergens begin negentiger jaren kwam er een eind
aan het trompetje. Ik wilde even blazen, maar
stootte het per ongeluk van de tak af. Het spatte
in vele scherven uiteen. Geeft niet, zei mijn broer.
Vreselijk, dacht ik.
Ruim twintig jaar na het overlijden van mijn
vinkje, kwam er een eind aan het trompetteren. Om nu te zeggen
dat er een stuk van mijn jeugd in scherven lag, is wat overdreven,
maar wel een ietsepietsie klein stukje van de kerst.
Eric de Klerk
rimpelsstitswerd@gmail.com
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werkzaamheden tot een
minimum worden beperkt.
Op deze manier creëer je
met dezelfde mensen meer
tijd voor andere belangrijke
zaken, zoals bijv. contact met je
klanten.

Mijn naam is Henk Huitsing en woon al jaren met veel plezier
met mijn vrouw Rita aan de Oosterweg in Kantens. Onze
dochters Loes en Marijke zijn inmiddels uitgevlogen en Ben
woont nog thuis.
Ik zal jullie iets vertellen over
mijn werk bij Scholma Print
& Media in Bedum. Toen ik
ongeveer 30 jaar geleden bij
Scholma in Bedum kwam
werken kon ik beginnen achter
de fotografische zetmachine.
Dat was een enorme computer
met een klein zwart schermpje
met groene letters, waarop
je de zojuist getikte tekst
kon controleren. Rondom de
tekst stonden allerlei codes
waarmee de regelbreedte,
lettertype en grootte werd
aangegeven. Dat was toen best
moderne techniek…
Deze opgemaakte tekststroken
(zeg maar tekstkolommen)
werden uitgedraaid op
fotografisch papier, waarvan
de mensen van de montage
deze stroken tekst konden
“opmaken” tot pagina’s. Voor
foto’s werd ruimte vrijgelaten.
Nadat de papieren pagina’s
waren opgemaakt werden ze
op een groot drukvel op de
juiste positie gemonteerd.
Hiervan werd een transparante
film gemaakt en pas op
deze films werden de foto’s
(litho’s) gemonteerd. Nu kon
eindelijk de drukplaat worden
belicht en met chemicaliën
door de ontwikkelmachine
ontwikkeld en voorzien van
een beschermende gomlaag.
Met deze drukplaten werd
het drukwerk op de gekozen
papiersoort gedrukt. Deze
gedrukte vellen werden

uiteindelijk door de afdeling
afwerking gesneden,
gevouwen, voorzien van een
nietje en werden de flyers,
folders of brochures ter
verzending aangeboden. In
deze periode was alles wat we
deden ambachtelijk handwerk.
En dan 2018; in de drukkerij en
afwerking zijn de technieken
verfijnd en de machines
gemoderniseerd. De kwaliteit is
gigantisch verbeterd. Kijk maar
eens naar een magazine van 30
jaar geleden en nu.
In het voortraject bestaat de
manier van werken zoals ik
beschreef helemaal niet meer.
De werkzaamheden zijn met de
oude machines en technieken
verhuisd naar het museum.
Tegenwoordig wordt voor een
opdracht een drukgeschikt pdfbestand gebruikt waarin alle
pagina’s zijn opgemaakt. Deze
pagina’s worden automatisch
gepositioneerd op het drukvel
en door een plaatbelichter
ineens tot drukplaten verwerkt.
Dat is het. Ten opzichte van
20 jaar geleden doen nu twee
mensen de werkzaamheden
waar je vroeger 30 mensen
voor nodig had. En dan ook
nog eens vijf keer zoveel
opdrachten. Vandaag de dag
spreken we niet meer zo vaak
van ambacht maar meer van
procesindustrie.

Als teamleider van ICT en
prepress zorg ik met mijn
collega’s voor het goed en
op tijd verwerken van de
aangeleverde gegevens
en bestanden en doen
we alle voorbereidende
werkzaamheden voor de druken printproductie.
Tegenwoordig is een
belangrijk onderdeel van mijn
werkzaamheden processen
te standaardiseren en
automatiseren. Het gebruik van
moderne computertechniek,
software en de toepassing van
diverse programmeertalen
maakt dat we slimme
oplossingen bedenken en
bouwen.
Dat is prachtig om te doen. We
zijn inmiddels in staat een deel
van de opdrachten volledig
automatisch te verwerken,
zonder onnodige tussenkomst
van mensen. Dat klinkt wat
dubbel, maar zoals in elke
organisatie moeten wij ook zo
goedkoop en efficiënt mogelijk
produceren.
Daarom zullen alle repeterende

Als je hoort dat iemand al jaren
bij hetzelfde bedrijf werkt klinkt
dat misschien wat saai en niet
uitdagend. Voor mijn vakgebied
binnen de grafische industrie
gaat dat gelukkig niet op.
Onze industrie is enorm
veranderd door automatisering
en de digitalisering in de
wereld.
Aan de ene kant is dat een
bedreiging maar aan de
andere kant zien we daar onze
uitdaging en spelen we erop in
door drukwerk meer specifiek
te maken, eventueel in een
zeer kleine oplage, volledig
gepersonaliseerd en gekoppeld
aan internettoepassingen.
Al met al zijn er nog steeds vele
stapjes nodig om een grafisch
product te maken. Aan elke
flyer, folder, magazine of boek
is door veel mensen gewerkt
om het tot een mooi product
te maken. En ondanks alle
procesmatigheid nog steeds
door mensen die hun ambacht
goed verstaan.
Het is geweldig hier met een
club leuke collega’s dagelijks
onderdeel van te zijn.
Ik zie een uitdagende toekomst
met nog vele veranderingen op
technologisch vlak voor me.
Je leest het al, ik heb een leuke
baan.
Henk Huitsing
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Oetvlogen
Dát was mie n toustand, dij verhoezen. Rainder Tuitman en zien
vraauw Anna (Anne Beek, zo wer der altied zegd) haren vanof
eersten juni 1940 woond op t Streekje ien Milnsom. Zo haitte
t pad tegen meulen ien Milnsom over aan aander kaant van
Daip. Al joarenlaank hait dat streekje nait meer Streekje mor
Botterdaip. Op zeker dag ien 1956 gingen zai mit heur drij kiender – lutje Rainder, Hans en Dineke, vervoaren noar Kannes. En
woarom dat nou zo’n toustand was? Op aigenste dag mozzen der
drij hoeshollens vervoaren noar n aander stee. t Heugt mie nog
dat moeke Anna haildaal verhilderd was dou wie op Langestroat
37 aankwammen. Lu dij doar n joar of wat woond haren mozzen
zo goud as haile boudel nog ienpakken en dou ze op t lest vot
wazzen mos moeke – mit hulp van opoe en taande Griet – eerst
aan schrip om t hoes te hemmeln.
Wat of Rainder en Anna zöchten ien Kannes? Je kinnen t
vandoag de dag hoast nait leuven: ze haren ien t zin om op
Langestroat 37 n gruintezoak
op te zetten. Monje noagoan:
Tuitmans haren doudestieds al
twij gruintezoaken ien Milnsom
– ain aan Olle Schoulsterweg
en aander aan Menthedaweg
– en winkel ien Kannes zol dus
daarde worden! Veurtied haar
der n krudenierswinkel ien dat
pand zeten. k Wait nog dat Taide Vogel aan t vertimmern ging
zodat ter gruintekisten ien stellen zet worden konnen. Vlouer
mos nog verstaarkt worden
omreden der mos ook n eerabbelschrapmesien ploatst worden. Klanten konnen schrapte
eerabbels en worrels kopen, dij
werrren ien winkel schraabt.
Zoas t ien dij joaren touging:
voar was mit peer-en-woagen

12

bie pad en moeke dee winkel.
Dat von ze best mooi waark; ze
kon ook ja goud mit mensken
overweg en k wait vervaast
dat ter verschaaiden vraauwlu
noar gruintewinkel kwammen
bloots om n piepvol te proaten
en vanzulm kochten ze din ook
wat. Winkel laip as n tierelier;
ais op n zotterdag dou moeke
‘loag telde’ (zo haitte dat as ze
aan t èn van week omzet waiten wol en t blikken deuske mit
geld omkeerd wer dij ien teunbaankloag ston) dat ze verdold
nog aan tou vaaierhonderd
gulden ienbeurd haar.
Veur mie as jongkerel van n
joar of zestien begunde dou
ook n nije tied: ik ging vanof
Milnsommer ULO noar t Groot
Loug (Stad). Meester op ULO
haar onnaaierd dat Rainder
wel aanleg haar veur schoul-

meester. Zukswat leek mie wel
wat tou. Mor ien winkel helpen,
joa doar haar k ook nocht aan.
Dat zodounde von je mie hail
voak – benoam zotterdoags ien winkel. Tegen Kerstdoagen
mos oetstalkaast – veur winkelroet – ekstroa aankled worren,
von ik. Veur pa huifde dat nait
zo, mor dat jong der zoveul
nocht aan haar, dat von e toch
wel schier. En zo was ik n haile
oavend aan schrip mit kleurd
cellofaanwol en zöchde ik
mooiste abbelsienen oet om dij
ien oetstalkaast te vlijen. k Luit
gerdien zakken omreden aans
haar k aalweg poddekiekers
veur winkelroam stoan. Kerstboom kwam der vanzulm ook
ien, haar wie ja zulm te koop.
Ainlieks moggen geriffermeerde mensken nait zo’n boom
ien hoes hemmen. Ien geriffermeerde kerk was dat haildáál

nait aan de orde vanzulm. Wat
wèl mog, dat was n kerstboom
ien zoal achter ien kerk doar
kienderkerstfeest holden wer.
Der kwammen gounent van
kerkeroad of Tuitman veur nait
te veul geld abbelsienen levern
kon veur kienderkerstfeest.
‘’Hier heb ie n haile kist vol, kin
je oetdailen’ zee pa. ‘k Huif der
niks veur hemmen!’ En – dat
kwam der nog overhèn – ze
moggen alderdeegs kerstboom
der veur bruken. Dat ik mos
op Kerstoavend kerstboom mit
ales derop en deraan noar kerk
toubrengen en zodounde haren wie mit Kerstdoagen zulm
gain boom ien koamer….
Noast ons woonden aan ain
kaant Freerk en Martje van der
Weg, zai haren n krudenierswinkel en aan aander kaant
woonde postloper Baarghoes.
t Duurde nait laank of femilie
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Tuitman was opnomen ien
Kaanster gemainschop. Kerk
veurop vanzulm. As op zundag
kerkeroadsleden oet konsistoriekoamer kerk ien kwammen,
golfde der geliek n kwaalm
rook kerk ien. Zó haren dij lu
sigoaren en piep of sigaret al
ien de brand had. Vrijdagsoavends was t ien t Schienvat ook
slim gezelleg; din ging elk noar
badhoes. Der wazzen n stuk of
zes badhokjes en alderdeegs
moeke ging der hèn. Kerset
dee ze thoes al òf, aans haar ze
veulste laank waark, zee ze.
Wat miezulm aanbelangt: ik
kreeg al gaauwachteg kammeroaden: jongens van Bosmoa
bievubbeld, Wim en Roelf en
ook Piet Miske. Mit jongens
van Drent kon je veul beleven.
Mit mekoar zaten wie op Jongelingsverainen. Noa zeker
tied ging veurzitter Gradus
Wiersmoa traauwen, hai was
al nait zo jonk meer en as je
traauwd wazzen, den kon je
nait meer op Jongelingsverainen zitten vanzulm. Dou mos
ik mor veurzitter worden. Dat
wazzen aaid mooie oavends,
daor wie n bult leren deden,
mor ook n bult lol haren.
Wat mie ook n bult plezaaier
doan het is toneelklub. Wie
haren dij mit n plougje opricht, om persies te wezen op
12 meert 1959. Noam wer:
Reveka. Dat was òfkörten van
Reciteer Vereniging Kantens.
Harm Bruun wer regisseur en
Appie Sprenger grimeur. Eerste
veurzitter wer Hennerk Drent
en ik mog siktoares worden. Ie
kinnen t leuven of nait, ik heb
t notulenbouk vanof begun
nog aaid ien hoes. En t eerste
toneelstuk dij wie opvoeren
deden was ‘Het wentelend Rad’.
n Moal of wat gingen wie mit n
nij stuk eerst noar dörpshoes in

Stivverd as lu doar joarvergoadern haren. Mor hoogtepunt
was ien dij joaren ons oetvoeren ien Schienvat op Nijjoarsdag, doar aaid n bult volk op òf
kwam, alderdeegs börgmeester
Cleveringoa was der den.
Ien november 1964 bin ik
traauwd mit Hilly Nannengoa
oet Loppersom en zai is - dat
kinje noareken – nou 54 jaor
mien traauwe bondgenoot. Ik
was dou schoulmeester ien
Sauwerd, mor doar konnen wie
gain woonderij kriegen – woningnood ja! – en dat was reden dat wie ien Westerbörk belanden deden, doar áál n hoes
veur ons was. Noa n joar of wat
trok wie noar Coevorden, doar
ik leroar Engels worden was.
In 1978 – nou vatteg joar heer
dus – kwam ik weerom ien Milnsom, mit mien vraauw en ons
drij kiender en pakte ik t affeer
van mien voader op. Wait je
wat hai tegen mie zee dou k
hom vertelde dat ik ien zien
stiel wiedergoan wol? ‘Kons wel
nait wies wezen!’ En dat zee n
man dij zulm ale oareghaid aan
zien waark haar! Joaren loater
kreeg e wel deur dat bloud
kropt doar of t nait goan kin…
Hou t din ook wezen mag,
vandoag de dag staait der ien
Milnsom n haile mooie grode
winkel en doar mag ons Johan
t waark van zien voader, zien
grootvoader en zien overgrootvoader – dij n lutje honderd
joar leden ien dizze kontraainen mit hondekaar rondraaisde en herens en loater abbelsienen verkochde – wieder
toukomst ien brengen.
Wat mie nooit vergeten zel: dij
hail schiere joaren dat ik ien
Kannes touhuil!
Reinder Tuitman

Overdenking
‘Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken’
(Lucas 2: 19)
Woorden overdenken, zoals Maria. Doen wij dat? Wij leven niet met
woorden maar veel meer met beelden. We geloven in wat we zien.
We gebruiken onze ogen en er is in onze tijd meer dan genoeg te
zien. Reclamebeelden van wat we allemaal zouden kunnen kopen.
Filmbeelden, romantisch of spannend, waaraan je je hart kunt ophalen. En de beelden van het journaal en de vele documentaires op
televisie. Oorlog, strijd en zelfmoordaanslagen. We kijken nergens
meer van op. Beelden van het leven vol tragiek, van een wereld vol
van onzekerheid. Soms worden die beelden ons teveel. We weten
van de ellende van de wereld. Zulke beelden zijn geen verrassing
voor ons. Maar ze zijn wel een voortdurend beroep op onze medemenselijkheid, onze verantwoordelijkheid. Zó zelfs, dat heel wat
mensen het niet meer aankunnen en daarom de krant maar niet
meer lezen en de tv-zenders doorzappen om de beelden snel weer
kwijt te raken. Zulke beelden maken machteloos. We weten dat er
ellende is. En daar proberen we dan met Kerst uit weg te vluchten.
We scheppen onze eigen wereld. We maken onze eigen kerstsfeer.
Met lampjes, kaarsen en versieringen, licht en vrolijk. Onze huizen
als eilandjes van gezelligheid in een koude wereld. Mag het even!
Straks zijn die vertrouwde beelden er weer. Dan zijn we weer in de
gewone, grauwe werkelijkheid.
Maria hoort alles wat de herders haar vertellen. En ze bewaart het
in haar hart. In die nacht van de geboorte van Jezus is niets te zien.
Het is aardedonker. Onder erbarmelijke omstandigheden zijn Maria en Jozef op reis gegaan. Ergens, buiten de beschaafde wereld is
hun kindje ter wereld gekomen. Herders, mannen met wie je nooit
te maken zou willen hebben, komen eraan. Maar de woorden die
zij overbrengen zetten het hele gebeuren in het licht. Of eigenlijk:
het woord dat de engel heeft gesproken. Dat woord, die boodschap
uit de hemel, geeft aan wat er gebeurd is betekenis. Het wordt teken van Gods bemoeienis met ons. Het wordt het verhaal van een
God die ons zo de moeite waard vindt, dat Hij in een kind verschijnt
te midden van de minsten van de mensen. Van een God die met
zijn liefde onze liefde wil wekken. En van horen komt zien. Mensen
komen in beweging. Herders zijn het eerst, straks komen de wijzen
en nog later leerlingen. En al die mensen vinden elkaar. De kleine
geschiedenis van Maria wordt Gods geschiedenis. Het is het verhaal van Gods werkelijkheid die in die van ons verschijnt. Dat is het
woord dat Maria in haar hart bewaart.
Dat is de macht van het woord. Van het mensenwoord en zeker
van Gods Woord. Woorden hebben het vermogen iets in je te
raken. Ze kunnen inspireren, in vuur en vlam zetten, in beweging
brengen zelfs. Dat is ook de macht van het Woord dat ons wordt
toegesproken; ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws
brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een Redder geboren. Hij is
de Messias, de Heer’. De herders, de uitgestotenen van toen, horen als eersten. Zij gaan voorop. En wij horen het Woord na hen:
God maakt een nieuw begin, dit Kind dat in Bethlehem geboren
werd, is het teken. God heeft er alles voor over om ons voor Zich
te winnen en om ons mee te nemen een nieuwe wereld binnen.
En na het horen komt het zien. Het woord, de boodschap uit de
hemel, geeft ons nieuwe ogen. Het leert ons opnieuw kijken. Waar
mensen elkaar vinden, daar zien we het gebeuren. Waar wij een
licht voor elkaar aansteken. Waar vrede wordt gebracht. Waar
voor rechtelozen gestreden wordt. Waar liefde en zorg zijn. Daar
wordt door de gewone werkelijkheid heen iets anders zichtbaar.
Een toekomst van vrede en heelheid. Een wereld waarin God verschijnt.
ds. Rudolf Oosterdijk
Protestantse Gemeente Kantens-Stitswerd-Rottum
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Voettocht naar Rome
Op een druilerige avond bezoek ik Lideke Bierema, om haar
te spreken over de voetreis naar Rome die zij dit jaar heeft
afgerond. Tijdens mijn eerste vragen zie ik dat ze de enorme
ervaring die dit voor haar is geweest herbeleeft.
Hoe is ze op het idee gekomen
om deze voettocht te starten?
Na het wandelen van het Pieterpad samen met een vriendin, opperde ze het idee om
eens een pelgrimstocht te gaan
wandelen. Daarnaast deed ze
ook inspiratie op door het boek
‘Emo’s Labyrint’ (van Ynskje
Penning) over de tocht van Abt
Emo en is ze gaan zoeken op
internet.
De meest bekende route is
natuurlijk die naar Santiago de
Compostela, maar Lideke wilde
iets anders dan wat anderen
deden. De weg van de Franken
is een route die start in Canterbury in Engeland en die via
Calais, Reims (het kruispunt
met de route naar Santiago de
Compostela), via Zwitserland
en de Sint-Bernhardpas naar
Rome leidt.
Lideke is de tocht begonnen in
Maastricht. Met behulp van een
boekje van Ben Teunissen en
de hulp van de app Maps.me,
wanneer Ben als kunstenaar

iets te vrij was geweest met het
tekenen van de te lopen route,
liep ze de tocht in etappes. Gemiddeld zo’n 25 km op een dag,
waarbij ze soms vroeg op de
dag startte om de warmte wat
voor te zijn.
Helemaal alleen, maar toch ook
weer niet: medewandelaars
van allerlei nationaliteiten en
leeftijden liepen soms een
stukje samen met haar op, aten
’s avonds gezamenlijk of dronken een kopje koffie, of hielpen
haar met het vinden van de
volgende slaapplaats.
Eén van de hoogtepunten was
toch wel het passeren van de
Sint-Bernhardpas. Op 2.469
meter hoogte, in een overweldigende natuurlijke omgeving,
je realiserend dat Hannibal en
Napoleon je voor zijn gegaan
en je op de helft van de tocht
bent aangekomen.
Dipjes zijn er natuurlijk ook,
met name als ze vermoeid was,
of de zoveelste Italiaan zijn
telefoon niet opnam wanneer
ze zocht naar een slaapplaats.
Maar ook dan waren er behulpzame mensen om haar verder
te helpen.
Lideke heeft alweer plannen
voor de volgende tocht: als het
weer wat beter gaat met haar
voet, staat dan toch ook de
tocht naar Santiago de Compostela op het programma. Dit
keer waarschijnlijk verspreid
over een wat langere periode.
Aan iedereen die van wandelen
houdt, avontuurlijk is ingesteld
en een beetje heeft gespaard,
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kan zij het aanbevelen om deze
tocht ook te ondernemen.
Voor tips en adviezen is zij altijd
beschikbaar.

dorpshuis in Rottum.
Daarnaast zijn haar ervaringen
te lezen op de blog http://lidekeaandewandel.blogspot.com/

Op 25 Januari om 20.00 uur
geeft Lideke een lezing in het

Gert-Jan Koops

Kerstblooper
We aten vroeger op Tweede Kerstdag vaak rollade. Op een dag
wilde mijn moeder graag iets bijzonders, namelijk kalkoen. Maar
mijn broers boden veel verzet bij dat idee en gaven aan geen kalkoenvlees te willen eten. Als het nu kip was, maar ze lusten absoluut geen kalkoen! Vervolgens kocht mijn moeder een kalkoen en
smulden we als gezin van een heerlijk gevulde “haan”.
Hilma Oudman-Dam
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Kerstblooper
Frisse neus…
December is een drukke maand op school, met naast de
dagelijkse lessen, twee grote feesten om te vieren. Eerst
natuurlijk het Sinterklaasfeest. Het bezoek van de Sint aan
school zorgt altijd voor de nodige spanning onder de (jonge)
kinderen, maar was ook dit jaar weer heel gemoedelijk en
vooral erg leuk. Net als vorig jaar stond malletband Boréas
op het plein om de aankomst van Sint en de Pieten muzikaal
te omlijsten. Sinterklaas arriveerde per prachtige oldtimer en
was blij weer op de Klinkenborg te zijn. En wij waren heel blij
dat de Sint onze school weer had weten te vinden!
Na het bezoek van de Sint
maken we ons op voor Kerst.
De Sinterklaasversieringen
worden opgeborgen en de
kerstbomen opgetuigd. We
gaan kerstliedjes instuderen en
kerstknutsels knutselen.
Kerst betekent voor de
Klinkenborg een feest om
samen te vieren; samen
met alle leerlingen, samen
met (oud)leerlingen die naar
het speciaal onderwijs zijn
overgestapt, samen met alle
ouders, opa’s en oma’s en ook
samen met het dorp. Dit jaar
zullen de Vlinthippers en duo
Ephraïm onze kerstviering een
extra feestelijk tintje geven. Net
als vorig jaar zullen we Kerst
deels op school en deels in de
Antoniuskerk vieren. Op school
vindt het door ouders en
kinderen verzorgde kerstdiner
plaats. Iedereen neemt een
gerecht mee en samen vormen
al die gerechten een smakelijk
en feestelijk kerstdiner.
Voorafgaand aan en tijdens
het diner zal duo Ephraïm op
viool en accordeon de muziek
verzorgen.
Wanneer we dan na het diner,
rond half zeven, gezamenlijk

met lichtjes in de hand richting
de prachtig met kerstgroen en
kaarsen versierde Antoniuskerk
lopen (waarvoor we de koster
heel hartelijk willen bedanken),
staan daar de Vlinthippers al
uit volle borst te zingen. Samen
met hen zullen de kinderen een
aantal kerstliederen ten gehore
brengen. Ook zal iedere groep
nog een eigen liedje zingen.
Na dit samenzijn en samen
zingen begint voor de jongste
kinderen de kerstvakantie. De
juffen, meester en de oudere
kinderen sluiten het jaar op
vrijdagmorgen af.
Het team en alle kinderen van
de Klinkenborg wensen u
fijne Kerstdagen en alvast een
heel gelukkig en gezond 2019!

Ik kom uit een gezin met 5 kinderen, ik ben de oudste. Daarna 3
zusjes en een heel eind daarna één vervelend broertje. Een nakomertje, een handenbindertje, een Iwabbertje. (Iwab= ik weet
alles beter) Roel is zijn naam en hij is 14 jaar jonger dan ik.
Toen hij ongeveer 3 jaar oud was, ontpopte hij zich als één van de
meest vervelende kleuters, die ik heb gekend en ken. Vooral als
moeders een avondmaaltijd in elkaar probeerde te zetten, hing hij
rond in de keuken, liep hij voor haar voeten, hing aan haar rokken
en dreinde en jankte hij om voedsel.
Als oudere broer, ik was al terug uit school, kreeg ik het vriendelijke verzoek (lees opdracht) om broerlief mee naar buiten te
nemen en even een wandelingetje met hem te maken. Na enig
aandringen en een lichte tik ging hij uiteindelijk mee.
“Kom Roel, we gaan even een frisse neus halen”. Ik liep met hem
een ommetje door het dorp, stopte bij de sigarenwinkel en trok
een rolletje pepermunt uit een automaat, die daar buiten aan de
muur hing. Onderweg voerde ik broerlief een paar pepermuntjes,
hield hem zo stil en bracht hem heelhuids thuis. Dit gebeurde zo’n
drie á vier keer in de week, bijna een jaar lang en broerlief vond
het geweldig en ging gedwee mee om een frisse neus te halen.
Jaren later, broerlief was inmiddels van vervelende puber uitgegroeid tot een serieuze jongeman, wilde mijn moeder graag met
het hele gezin nog eens naar de Hervormde Kerk tiidens de nachtmis op Kerstavond. Hoewel wij als Nederlands Hervormd te boek
stonden en alle kinderen de zondagsschool hadden bezocht, waren wij geen trouwe kerkgangers. Maar de kerstgedachte was ons
niet vreemd en uit respect voor mijn moeders wens bezochten wij
de kerstdienst.
Het was een prachtige dienst. Respectvol en vol warmte. Broerlief
zat op veilige afstand van mij, met een zus als buffer. Tijdens de
dienst boog hij zich op enig moment naar mij toe. Hij hield mij
een rolletje pepermunt voor en zei: ‘Hé broer, wil jij ook een frisse
neus?’ Ik nam een pepermuntje uit de rol en op dat moment realiseerde hij zich, wat hij aan mij vroeg. Ik zag zijn eigen verbazing en
hij vroeg enigszins verward: ‘Waarom zei ik dat nu?’. Wij hebben
die nacht nog even een frisse neus gehaald.
Prettig Kerstfeest en een fantastisch 2019
Arie Klomp
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Martjo Ritsema
Wie is toch die man die de wedstrijden bij de senioren van
vv K.R.C. fluit als Piet en Robert er niet zijn? Tijd voor een
interview met Martjo om hem wat beter te leren kennen.
Martjo is een zeer ervaren
scheidsrechter. Hij is een
graag geziene gast bij onze
vereniging. Als de wedstrijden
bij de club bekend worden, is
meestal de eerste vraag: “wie
hebben wij als scheidsrechter?”
En als het Piet, Robert of Martjo
is, dan weet men dat er lekker
gevoetbald kan worden, want
onze scheidsrechters laten het
spel het spel, staan midden
tussen de spelers en tot op
bepaalde hoogte accepteren zij
het commentaar van spelers
en trainers. En na de wedstrijd,
ook niet geheel onbelangrijk,
zijn ze aangenaam gezelschap
in de kantine!

Wie is Martjo Ritsema?
Ik ben geboren op 2 december
1950 in Tzummarum in
Friesland. Sinds 27 oktober
1972 ben ik getrouwd met
Klaziena Reiffers en wij
hebben intussen 3 dochters
en 10 kleinkinderen. Twee
dochters wonen in Uithuizen
en één dochter woont in
Uithuizermeeden.
Opleidingen?
Na de lagere school ben ik
naar de Mulo in Middelstum
gegaan en heb vroegtijdig deze
school verlaten en ben toen
als 15-jarige jongen begonnen
in de bloemkwekerij Dekker in
Warffum.
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Maatschappelijke loopbaan?
Sinds 1979 ben ik in dienst bij
Steenhuis Beton, waar ik nu
nog halve dagen werkzaam
ben.
Gevoetbald bij?
Ik ben begonnen bij vv ZEC,
toen was ik ongeveer 23 jaar
en ik heb daar tot mijn 35e jaar
met ontzettend veel plezier
gevoetbald. Toen ik 34 was
werden we kampioen met mijn
team, een prachtig seizoen was
dat, helaas viel het team een
jaar later helemaal uit elkaar
en ben ook ik toen gestopt met
voetballen.
Wanneer wist je (ik mag jij
tegen Martjo zeggen) dat je
scheidsrechter wilde worden
en waarom?
In die periode dat ik stopte
bij ZEC, was het voor mij
duidelijk dat ik actief bij het
voetbal betrokken wilde
blijven en scheidsrechter
wilde worden. Ik heb alle
scheidsrechtercursussen
doorlopen en ben officieel
KNVB-scheidsrechter
geworden. Ik ben zes jaar
KNVB scheidsrechter geweest
en ben in die periode vier
maal gepromoveerd. Ik floot
onder andere de A-selectie van
Groningen – Drenthe.
In die periode was ik ook actief
met hondentrainingen bezig.
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Dat was op hoog niveau, maar
elke zaterdag fluiten én de
honden trainen was niet meer
zo goed te combineren en dus
besloot ik te stoppen als KNVBscheidsrechter en verder te
gaan als clubscheidsrechter.
Hoe lang ben je al
scheidsrechter?
Nou reken maar uit, ik word
morgen 68 jaar en ben
begonnen op mijn 34e, dus ik
fluit inmiddels al 34 jaar en
nog steeds met veel plezier. Als
het plezier er niet meer is dan
stop ik!
Kun je een omschrijving
geven over jezelf als
scheidsrechter?
Nou, dat vind ik wel een beetje
lastig om te omschrijven, dat
kun je beter aan de spelers
vragen. Maar bij de KNVB stond
ik bekend als een strenge
scheidsrechter. Er werd wel
gezegd dat “bij Martjo kun
je beter iemand de grond in
trappen dan beginnen met
grote monden en schelden,
want dat wordt door Martjo
niet getolereerd en wordt
geheid afgestraft met een
kaart.”
Hoe ga je om met de
commentaren rond en op het
veld?
Commentaar van de mensen
aan de kant duld ik tot op
zeker hoogte. Als men zich
zeer nadrukkelijk met mijn
fluiten gaat bemoeien en
zich al scheldend over mij als
scheidsrechter uitlaat, dan kan
men vertrekken. Doet men dat
niet, dan staak ik de wedstrijd.
Ik wil met respect behandeld
worden en niet worden
uitgekafferd en uitgejouwd.
Vertel eens over leuke en
minder leuke ervaringen die
je zijn bijgebleven gedurende
je lange carrière.
Wat ik zelf een hele leuke
ervaring vond was tijdens
een wedstrijd in mijn KNVBscheidsrechterperiode.
Gedurende een wedstrijd
waren achter mijn rug de twee
aanvoerders steeds aan het
bekvechten. Na herhaaldelijk
verzoek van mijn kant om
daarmee te stoppen gingen ze
ermee door. Dat resulteerde
in een rode kaart voor beide
heren. De wedstrijd verliep
daarna een stuk rustiger. Toen
de wedstrijd was afgelopen,

trof ik beide heren naast elkaar
aan de bar, ze boden hun
excuses aan en boden mij een
drankje aan! Een minder leuke
ervaring was een wedstrijd
van de Knickerbockers tegen
Mamio. De spelers van Mamio
stonden maar met 4 of 5
spelers op het veld; na een
halfuur wachten waren er
inmiddels 7 spelers. Ik vond
dat er toen wel gevoetbald kon
worden. Daar waren de spelers
het natuurlijk niet mee eens en
dan begint de wedstrijd al niet
erg ontspannen. Nadat ik een
paar overtredingen bestrafte
en ik werd bedreigd door één
van de spelers van Mamio,
heb ik deze wedstrijd gestaakt
en ben naar mijn kleedkamer
gelopen. Daar wist één van
de spelers binnen te dringen
en mij bij de keel te grijpen
en tegen de muur aan te
drukken. Een hele bedreigende
en vervelende situatie.
Hoendevanger, de rapporteur
van de KNVB, heeft dit allemaal
prima afgerond verder.

vond ik echt prachtig om naar
te kijken. (Met wat hulp van
Google en wat handige jongens
die dat zo even snel kunnen
opzoeken: Pierluigi Collina).

Wat zou je absoluut nog eens
willen doen?
Bungeejumping en een
ballonvaart maken lijkt me ook
prachtig.

Wat voor karakter heb je?
Jeetje wat een lastige vraag,
kun je beter aan mijn vrouw
vragen. Hahaha, maar ik ben
fanatiek en strijdlustig. Ik wil
graag winnen.

Waar zien wij je over 10 jaar?
Ik hoop nog steeds actief
betrokken bij het voetballen,
misschien niet meer fluiten op
groot veld, maar misschien nog
35+ teams of de jongste jeugd.

Wat is je levensmotto?
Geniet van het leven .

Tot slot, wat ga je doen met
de Kerst?
1ste Kerstdag zijn we meestal
bij één van de kinderen omdat
mijn dochter dan ook jarig is en
voor 2de Kerstdag hebben we
nu nog geen plannen gemaakt.
Hopelijk samen met Klaziena
lekker thuis en dat ze zich weer
wat beter is gaan voelen.

Vind je de derde helft ook
belangrijk of houd je liever
afstand.
De derde helft vind ik nu
ook erg belangrijk. Als je
als KNVB-scheidsrechter op
pad gaat, dan drink je in de
bestuurskamer hooguit nog
een kopje koffie of thee en dan
ga je weer naar huis. Nu als
clubscheidsrechter vind ik het
erg gezellig om samen met de
mensen bij elkaar te zijn onder
het genot van een balletje en
een drankje.

Waar erger jij je het
meest aan en waar heb je
veel respect voor op het
voetbalveld?
Ik heb het idee dat sommige
mensen alle frustraties van de
hele week kwijt willen op het
voetbalveld en dan meestal
tegen de scheids.
Respect heb ik vooral voor
de bestuurders van de
verenigingen die al hun tijd,
ziel en zaligheid in de club
steken. Veel mensen staan
er niet bij stil wat er allemaal
moet gebeuren voordat er
überhaupt een wedstrijd
gespeeld kan worden.

Had je een voorbeeld als
scheidsrechter?
Ik vind scheidsrechter Kuipers
altijd heel consequent fluiten.
En die Italiaanse scheidsrechter
- kom even niet op zijn naam -

Voor wie of wat heb je
bewondering?
Zeker momenteel voor mijn
vrouw Klaziena. Zoals zij haar
ziek-zijn draagt. Steeds maar
weer positief blijft en doorzet.
Daar heb ik echt heel veel
bewondering voor.
Welke club wordt kampioen
van Nederland en waarom?
Ik vrees PSV, maar ik hoop
AJAX. Ik ben al jaren een groot
fan van AJAX.

Heb je verder nog Hobby`s?
Vissen doe ik graag en
toneelspelen. Sinds
1980 speel ik al mee bij
de toneelvereniging in
Zandeweer. Meestal spelen
we Nederlandse stukken
die worden omgezet in het
Gronings.
Houd je ook van andere
sporten dan voetbal?
Ik ben erg sportief. Ik houd van
sporten. Volleybal, hardlopen
en de hondensport. Met de
hondensport ben ik ongeveer
acht jaar geleden gestopt.
Ik deed dan aan africhten,
speuren en gehoorzaamheidtrainingen. We hadden altijd
Duitse herders.

Bedankt voor dit interview,
Martjo! We hopen je
nog lang bij onze club te
mogen verwelkomen als
scheidsrechter of gewoon als
supporter.
Anneke Oosting

Nieuwjaarsverloting
vv K.R.C. 2019
Steun onze voetbalvereniging
vv K.R.C.!
Donderdag 27 december komen de spelers en vrijwilligers
van vv K.R.C. door het dorp
om loten te verkopen van de
Nieuwjaarsverloting vv K.R.C.
2019.
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VDK nieuws
Kerstboom
Zoals eerder gemeld, zal de VDK een oude traditie weer
herstellen, en zal er in december weer een kerstboom geplaatst worden bij t Schienvat. Op zaterdag 8 december jl. is
de boom gehaald en geplaatst, zodat we een aantal weken
van de boom kunnen genieten zowel voor als tijdens de
feestdagen. Super!! Dank aan de inwoners die hebben bijgedragen aan het plaatsen van deze boom. Zo zie je maar
weer wat je samen kunt bereiken!

Boswerkzaamheden in
het Kantsterbos

							
Staatsbosbeheer gaat boswerkzaamheden uitvoeren in het
dorpsbos van Kantens, die nodig zijn als gevolg van de essentaksterfte. Veel essen in dit bos zijn aangetast door deze
schimmelziekte, waarvan de bomen niet herstellen. Het effect van de ziekte wordt ook in dit bos nog versterkt door het
optreden van honingzwam. Vanuit veiligheidsoverwegingen
verwijderen we de zieke essen in de bosvakken. De vitale
essen hopen we te kunnen sparen. Deels zullen nieuwe bomen worden geplant en deels wordt er ruimte geboden voor
natuurlijke verjonging. De herplant zal op zijn vroegst na de
zomer van 2019 beginnen.
Tijdelijke afsluiting wandelpaden
Enkele wandelpaden worden
tijdelijk afgesloten tot de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Tijdens de werkzaamheden
blijven de overige wandelpaden
in het werkgebied toegankelijk,
maar deze kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn.

Buurtschouw rapportage
De schriftelijke rapportage van de gemeente Eemsmond is ontvangen en de uitwerking ervan zal in het eerstvolgende nummer
van t Lougnijs geplaatst worden. Speerpunten voor de VDK zijn
het verbeteren van de verkeersveiligheid voor voetgangers aan
de Middelstumerweg, plaatsing en bediening van zoutkisten en
verbeteren van de bankjes in het bos. Er zijn uiteraard meer punten die de aandacht verdienen. We zullen de uitvoering van de
gemeentelijke toezeggingen blijven volgen.
Sponsorbijeenkomst ‘Duiten voor je dorp’
Tamara Carels heeft een bijeenkomst bezocht inzake aanvragen
van fondswerving waar veel nuttige informatie is vergaard. Mogelijk kunnen we van deze kennis in de toekomst gebruik maken.
Leden en contributie
In het voorjaar van 2019 zullen we een actie houden om ons
ledenbestand te updaten en zullen we de niet-leden/inwoners
gaan benaderen om lid te worden of opnieuw lid te worden.
Graag realiseren we een hoog aantal leden binnen het dorp,
mede omdat een hoog aantal leden meer gewicht in de schaal
brengt als er met instanties overlegd moet worden. Wij hopen dat
veel inwoners dit ook zo zien en lid gaan worden.
Voorlichtingsavond Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer organiseert een voorlichtingsavond over het
plan van aanpak ‘Kansterbos’ aan de west- en noordzijde van het
dorp. Deze avond zal plaats vinden op donderdag 10 januari om
19.30 uur in t Schienvat. Dorpsbelangen Kantens hoop op een
grote opkomst zodat een ieder kan zien wat er met het bos gaat
gebeuren. Hier vooruitlopend, vindt u een informatief stuk van
Staatsbosbeheer.
Bestuur VDK Kantens
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Wat merkt u van de werkzaamheden?
Voor het Kantsterbos heeft
Staatsbosbeheer gekozen om
met een rupskraan en een
knipper de zieke essen af te
knippen en op centrale plekken
neer te leggen om vervolgens
met een versnipperaar het vrijgekomen hout te versnipperen.
De rupskraan legt dunningspaden aan om de bodem in de
rest van het bos te sparen. In
deze baan worden de essen
en struiken afgeknipt. De afgeknipte struiken lopen weer uit
zodat na één groeiseizoen de
dunningspaden weer zijn dichtgegroeid.
Er wordt gewerkt volgens de
richtlijnen van de Gedragscode
Bosbeheer.
Staatsbosbeheer streeft er
naar reststromen uit het
bosbeheer, zoals deze houtsnippers, op een zo duurzaam
mogelijke manier in te zetten.
We leveren houtsnippers voor
duurzame energie aan de biomassacentrale van NUON in
Lelystad, de biomassacentrale
van Stadsverwarming Purmerend en aan glastuinbouwbedrijven en natuurgras aan
verschillende vergistingsinstallaties voor de opwekking van
groen gas. Op die manier com-

Ger
vrij

Zon
09.3
14.3

Dins
1ste K
11.0

Zon
09.3
14.3

Maa
Oud
19.3

Dins
Nieu
10.0

Zon
09.3
14.3

bineren we efficiënt terreinbeheer – waarbij de opbrengst
terugvloeit in het natuurbeheer
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Gereformeerde kerk
vrijgemaakt
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
Dinsdag 1 januari 2019
Nieuwjaarsdag
10.00 uur – leesdienst
Zondag 6 januari
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – leesdienst
Zondag 13 januari
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – leesdienst
Zondag 20 januari
09.30 uur – ds. C. v.d. Leest
14.30 uur – leesdienst
Zondag 27 januari
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. S.D. Heij
Kerkdiensten Chr. Geref.
Kerk Kantens

Zondag 13 januari
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. R. Jansen
Zondag 20 januari
09.30 uur – ds. J. Sijtsma
14.30 uur – ds. J. Sijtsma
Zondag 27 januari
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Protestantse Gemeente
Kantens-Stitswerd-Rottum
Zondag 23 december
4de Advent
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Maandag 24 december
Kerstnacht
21.30 uur – ds. J. Oosterbroek,
Ruinerwold
m.m.v. gelegenheidskoor
Dinsdag 25 december
1ste Kerstdag
10.00 uur – gezinsdienst
m.m.v. kerkenraads- en gemeenteleden
Zondag 30 december
Oudejaarsochtendgebed
10.00 uur – Da. N.C. Meihuizen
Zondag 6 januari
Nieuwjaarsdienst
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
bevestiging ambtsdragers
(koffie/thee in Salem)

Zondag 23 december
09.30 uur – ds. J. van ’t Spijker
14.30 uur – ds. J. van ’t Spijker

Zondag 13 januari
10.00 uur - kw. J.C. PrinsPestoor, Winsum
(koffie/thee in Salem)

Dinsdag 25 december
1ste Kerstdag
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Zondag 20 januari
10.00 uur - drs. J.W. Bassie,
Groningen

Woensdag 26 december
2de Kerstdag
09.30 uur – gezinsdienst

Zondag 27 januari
19.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Vesper, m.m.v. Vocaal Ensemble Het Hoogeland o.l.v. Vincent Hensen Oosterdijk
(koffie/thee in Salem)

Zondag 30 december
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J.P. Rozema
Maandag 31 december
Oudjaarsdag
19.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Dinsdag 1 januari 2019
Nieuwjaarsdag
10.00 uur - leesdienst
Zondag 6 januari
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Dorpskerk Rottum
Woensdag 26 december
2de Kerstdag
19.00 uur - ds. Ockels
Zondag 30 december
19.00 uur – ds. Stalman
Maandag 31 december
Oudjaarsdag
19.00 uur – ds. Poot
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Feestdoagen
End oktober wazzen wie
ien n toencentrum om wat
winterhaarde bloumkederij
te kopen veur op stoup en
terras. Bie iengaang alpmoal
pompoenen en bloumbollen
en mooi opmoakte haarstkörven. Wie kochten lös spul
om thoes ien twij bakken te
zetten.
Dou wie wieder noar binnen
laipen, laipen wie op kop tegen
n wit optuugde kerstboom aan.
“Hai, nou aal n kerstboom ja,”
zee k. “t Duurt nog twij moand”.
Ien t snuusterijwinkeltje veul
kerstkedokes, rendaaier, lanteerns, keerzen, te veul om op
te nuimen. Ien laange bakken
matrioal om zulf kerstbakjes
ien mekoar te zetten. Aan aander kaant kerststerren bie de
vleet ien verschaaident kleuren.
t Ston mie ienainen alpmoal
tegen; k zat nog mit kop ien
haarst.
“Zellen wie noar kassa tou?”
Kommen wie bie kassa, staait
der n stoapel deuzen mit gekope kerstkoarten op ons te
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wachten. k Wait t wel, ze willen
verkopen, mor tied gaait mie
veul te haard. Dij mooie zummerdoagen schaiten joe nog
voak ien t zin, mor tied gaait
deur, dij kinnen wie nait tegenhollen.
As Sunnermeerten west het en
Sunnerkloas mit meziekkorps
veurop ien n trike deur dörp
hèn reden is, komt stoaregaan
t besef dat feestdoagen ien
aantocht binnen.
Dizze moand mouten wie
veur 7 december ons stukjes
aal aanlevern bie redactie en
t mout n beetje over kerst en
nijjoar goan veur mien gevuil,
mor t kerstgevuil is der bie mie
nog nait hailemoal.
Doagen worden körter en
binnen zo om en t is vro duuster. Overaal zain ie noa Sunnerkloas kerstbomen aal ien
koamer verschienen. Wie mou-

ten der nou echt maank, aan
gaang veur feestdoagen.
t Hoes wat opsieren, eterij ien
hoes hoalen, n kerstpakje veur
Oostenriek moaken, koarten
schrieven, koper poetsen, kniepertjes bakken…
Ienainen denk k: “Woarom
moaken wie t ons toch ale
joaren ien december zo drok?
Woarom joagen wie ons ien t
swait om ales kloar te kriegen
veur de feestdoagen? Woar
moaken wie ons dik om?” As t
zo ver is hemmen je piep oet.
As wie es niks deden? t Liekt
mie wel wat, gewoon òfwachten wat ter op joe òfkomt. Ien
dörp wordt hier en doar wat
op taauw zet woar ie hèn goan
kinnen. Euliekouken worden
joe vanzulf ien hoes brocht.
Gewoon genottern mit n kraant
of n bouk, zaachte kerstmeziek,
n glaaske der bie, wel dut joe
wat? t Wordt vanzulf nijjoar en
din mor kieken wat t nije joar
joe brengt.
k Denk allain dat mien idee hier
ien hoes nait goud vaalt.

Hou ie feestdoagen ook deurbrengen, k wens joe gezellege
doagen en veul zegen ien t
nijjoar!

Ke
ki

Anje van der Hoek-Linstra

In h
nek
woo
zien
en k
Naa
Men
kers
mee
een
Na 5
kers
De e

Old en Nij
Veul zegen ien t nijjoar
zet de zeupkes mor kloar
n rollertje der bie
dat is goud veur joe en mie.

Van old op nij
Van te veul euliekouken
krieg je pien ien t lief.
Kiek je te laank achterom,
den wordt joen nekke stief.
t Nije joar
let ons gain keur:
d’rogge recht
en d’kop ter veur!
Henk Puister
Oet: Toal en Taiken

urge

Kerstquilts en kerststalletjes
kijken in Rottum
In het kerkje van Rottum hangen kerstquilts van de hand van Anneke Tuitman. Anneke woonde tot voor kort in Zandeweer, maar
woont inmiddels meer centraal in Nederland. Op haar kerstquilts
zien we de traditionele motieven zoals de kerstboom, de kerstklok
en kerstballen.
Naast de kerstquilts zijn kerststalletjes uit de verzameling van
Menno en Jannie Dijk uit Rottum te bewonderen. We zien de
kerststal zoals u die misschien thuis ook heeft staan, maar ook
meer bijzondere stalletjes zoals bijvoorbeeld een ministalletje in
een ei van speksteen.
Na 5 december zijn ook in ‘t hoeske van Thais Joaptje diverse
kerststalletjes zien.
De expositie duurt tot 13 januari 2019.

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.

Weerspreuken
Vlaigen op Midwinter muggen ien t rond,
din dekt mit Poaske ies de grond.
Veul wiend ien midwintersdoagen,
bomen zellen körven vol vruchten droagen.
Is t mit Midwinter nog nait kold,
din bruukt winter nait veul holt.
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AGENDA Rottum
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 20 december
t Schienvat
13.30 – 16.00 uur
Bridgecursus
Vrijdag 21 december
t Schienvat
17.00 – 18.00 uur
Inloop spreekuur Kiona Stel
– Dorpencoördinator Gem.
Eemsmond
Salem
17.00 uur
Vrouwenver. Monica – Kerstwijding
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
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Zaterdag 29 december
IJsbaan
16.30 – 18.30 uur
Schaatsen in Kardinge
Donderdag 3 januari 2019
t Schienvat
13.30 – 16.00 uur
Bridgecursus
Donderdag 10 januari
t Schienvat
19.30 uur
Informatieavond Staatsbosbeheer/VDK
Zaterdag 5 januari
Clubgebouw ‘de Kooi’
19.00 uur
vv K.R.C. nieuwjaarsborrel
Maandag 14 januari
t Schienvat
19.30 – 21.00 uur
Vergadering VDK
Dinsdag 15 januari
t Schienvat
19.30 – 21.00 uur
Vergadering CSCW

Woensdag 30 januari
t Schienvat
19.30 – 22.30 uur
bridge
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 18 januari
t Schienvat
17.00 – 18.00 uur
Inloop spreekuur Kiona Stel –
Dorpencoördinator

Vrijdag
16.00 – 20.00 uur
Jan’s Pub/cafetaria
20.00 – 23.00 uur
biljartclub

Vrijdag 25 januari
t Schienvat
19.00 uur
Uitvoering Advendo

Zaterdag
16.00 – 20.00 uur
Jan’s Pub/cafetaria
v.a. 16.00 uur
Jan’s Pub

Zaterdag 26 januari
t Schienvat
19.00 uur
Uitvoering Advendo

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
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.
DOKTERSDIENST:
T 0900-9229
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
Maatschappelijk werk MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen
en Warffum, T 0595 – 437555
KOKS HERBERG B.V., TAFELTJE
DEK JE:
T 050 - 3140211
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 - 412613
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Foto van de maand
Ook in de donkere dagen voor kerst is er licht. Je komt het overal tegen in huizen, maar ook steeds
meer buiten. Het geeft onze omgeving soms een sprookjesachtige uitstraling.
Volgende week vieren wij het feest van het licht en na het nieuwe jaar worden de dagen weer langer
en vieren we het leven weer zonder kunstverlichting.
Fred Reiffers

Kerstblooper

Giften

Of het nu Kerst is of niet, op een boerenbedrijf gaat het dagelijks
werk gewoon door, zoals koeien melken en voeren, ook schapen
in het veld moeten worden geteld.
Al heel wat jaren geleden, ging ik op Tweede Kerstdag de schapen
tellen en bleken er drie te ontbreken. Één liep bij de buren in het
land, met een bijtwond in de bil. Twee zaten in het Stitswerdermaar. Eentje was dood en de ander leefde nog. De dader was een
hond. Maar hij had geen kerstgevoel achtergelaten, doch de vrede
wreed verstoord.

Afgelopen periode hebben we
de volgende giften mogen ontvangen:
IJsvereniging Kantens
..........................................€ 25,00
Orgelcommissie Antoniuskerk..
......................................... € 25,00
Chr. Geref. Kerk Kantens
......................................... € 35,00

Jan Oudman

Wij danken u hartelijk
voor uw 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
9 februari
vanaf 09.00 uur
T 551788 (OBS)
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