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Hulpeloos kind . .?
Nu de dagen korter worden en de temperaturen lager, nemen wij
voorzorgsmaatregelen: we isoleren ons huis als het nodig is en
vullen eventueel de radiateur van de auto bij met antivries, zodat
de vorst ons niet kan schaden.
Ja, warmte en licht! Die woorden passen bij deze tijd van het jaar
met z’n gezellige feesten: Sint Nicolaas, Kerstfeest, Oud en Nieuw!
Maar vooral Kerstfeest!
Buiten mag het donker zijn en guur, maar binnen, daar vieren
wij de overwinning op de duisternis!
Wij allemaal?
Er zijn ook onder ons mensen, die verstard zijn door de kilheid
van de wereld om hen heen; die hun levenshuis niet hebben
kunnen isoleren tegen de dodelijke kou, die onweerstaanbaar
naar binnen is gedrongen.
Zij hebben geen begrip meer voor de romantiek, die wij weven
rondom dit feest met zijn kaarsen en slingers. Wat hebben zij aan
een kindje, dat hulpeloos in een kribbe ligt......
En wij, die het wél vieren, weten wij er wél raad mee?
Is Kerstmis voor ons méér dan een paar gezellige dagen ~ méér
dan de herinnering aan een sprookjesachtige gebeurtenis van zo
lang geleden?
Ja, als wij nu héél eerlijk zijn: betékent dat kindje in de kribbe
eigenlijk wel íéts voor ons, behalve dan, dat het zo vertederend is?
Hoe zou het ons kúnnen helpen!
Eerder zouden wij het moeten beschermen tegen de gevaren, die
het bedreigen...
Zo’n hulpeloos kind.....
Maar .....zo héél anders is de werkelijkheid!!!!
Want daar, in de kribbe, ligt Hij, die Gods Zoon is!
Niet vertederend! Niet hulpeloos!!
Niet Hij moet vrezen voor koude en donkerheid, maar juist de
Vorst der Duisternis zal dat moeten doen voor Zijn licht, voor Zijn
warmte, voor Zijn kracht!!
O, Kerstfeest is géén vertederend, géén liefelijk feest!
Het is een oorlogsverklaring!
Een oorlogsverklaring aan de macht, die de aarde in een kille
houdgreep heeft genomen!
Daarom zingen de engelen in deze nacht!
Het is een overwinningslied!
Want dood en duivel zullen door dit Kind overwonnen worden.
Dat is zéker!
Daarom is Kerstmis júíst een feest voor hen, die menen het niet
meer te kúnnen vieren.
Het is hét moment om op te staan uit de verstarring, waarin ze
gevangen zitten en dan de zijde te kiezen van dit Kind!
Om in Zijn Naam terug te vechten; de strijd aan te binden met
alles, wat het leven aantast en zo te overwinnen.
Met Hém!
Ja, laten wij allemaal zo deze Kersttijd binnengaan en ons vol
geloof en vertrouwen toewijden aan Hem, die Zich ook eens
volkomen aan ons heeft willen geven:
JEZUS CHRISTUS !!
Géén hulpeloos kind, maar een machtige Overwinnaar !!!!
E.B.G.W. Ockels
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1. Mijn naam is:
Jantje Groenhof, Pastorieweg,
Kantens.
2. Wat at u als kind het liefst?
Stamppot Mous.
3. Wat deed u het liefst in de
kinderjaren?
Kaatsen met 3 ballen. Maar
meestal was daar geen tijd
voor. Uit school moesten we
werken, zoals de tuin schoon
houden.
4. Wat was uw grootste hobby?
Handwerken en zwemmen.
5. Welk beroep heeft u
uitgeoefend?
Na de lagere school moest ik
bij vader op het aardappelland
werken. Daarna heb ik
twee jaar bij de boerin in
de huishouding gewerkt en
vervolgens als 16-jarige in de
bakkerij.

6. Wat is uw grootste ergernis?
Eigenlijk heb ik die niet.
7. Wat mist u tegenwoordig het
meest uit uw jeugdjaren?
Het verschil met vroeger is wel
groot, maar ik weet niets te
noemen.
8. Waarover maakt u zich
tegenwoordig de meeste
zorgen?
Dat het goed zal gaan met
mijn kinderen en de familie,
wat werk en inkomen betreft.
Ik heb geen zorgen over de
toekomst voor mezelf.
9. Wat zou u graag nog eens
willen doen?
Ik heb alles gehad en gedaan,
wat ik wens. Zelfs met het
vliegtuig! Ik ben een tevreden
mens.
10. Wie schrijft er de volgende
keer met de kroontjespen?
Buurvrouw de Jong.

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
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
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Van het boerenerf
In de stal staat een klauwverzorgingsbox. Dat is een soort
open metalen kooi waarin de koe vastgezet kan worden
om één van de vier poten op te tillen die onderzocht en
behandeld wordt. De poten van een koe zijn erg belangrijk.
Want als de koe niet goed loopt of pijn heeft bij het lopen, eet
ze te weinig en functioneert ze niet optimaal. Elke koe komt
minstens één keer per jaar in de klauwverzorgingsbox voor
basisverzorging en onderhoud. Net zoals onze nagels geknipt
worden, worden dan de klauwhelften bijgeknipt zodat ze
even hoog zijn. Bij problemen komt de koe vaker.

Het is belangrijk om
klauwproblemen direct aan
te pakken. Want anders leidt
het tot meer problemen, zoals
vermagering van de koe en
daling van de melkproductie.
Het moet voorkomen worden
dat de koe door verergering
van klauwproblemen naar
het slachthuis moet. Er
kunnen allerlei oorzaken
voor klauwproblemen zijn,
waardoor de koe pijn bij het
lopen heeft en zelfs kreupel
is. Een koe heeft niet één
hoef, maar gespleten hoeven:
dat noem je klauwhelften. Er
kan een steentje tussen de
klauwhelften zitten, die dan
natuurlijk weggehaald moet
worden.
Er kan ook een zoolzweer
zitten. De zweer wordt dan
zover opengemaakt, dat
de pus er uit kan. De klauw

moet daarna nog even in
een klauwzak met sodawater
worden gespoeld. Bij de
achterpoten zit een zweer vaak
onder de buitenste klauwhelft
en bij de voorpoten onder
de binnenste klauwhelft. Om
de ontstoken klauwhelft te
ontlasten wordt er een houten
klauwblokje onder de gezonde
helft gelijmd. Als het blokje is
versleten, is de klauw vaak ook
weer genezen.
De koe kan ook de
klauwaandoening ‘stinkpoot’
hebben. Dan is er een infectie
door bacteriën en krijgt de koe
een oppervlakkige ontsteking
van de tussenklauwhuid.

De klauw moet bekapt
worden en de koe moet
daarna in een voetbad met
ontsmettingsmiddel.
Soms heeft een koe een
tyloom tussen de klauwhelften.
Dan zit er een woekering
in de tussenklauwhuid. Er
zit dan een bobbel tussen
de klauwhelften die bij
elke stap knelt. De meeste
klauwproblemen kunnen door
de boer zelf worden opgelost,
maar bij een tyloom wordt
de veearts gebeld. De veearts
komt dan om het operatief
te verwijderen. De woekering
wordt onder verdoving zo
diep mogelijk weggesneden.
De poot krijgt dan een
drukverband, die na vier dagen
door een schoon verband
wordt verwisseld en na vier
dagen nog een keer. Wat een
opluchting voor de koe om dan
weer goed te kunnen lopen!
Hilma Oudman-Dam
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Wij willen iedereen een warme Kerst toewensen, met veel liefde
en gezellig samenzijn. En een fantastisch, spetterend en gezond
2020! Ook wij gaan weer voor u schitteren in het nieuwe jaar!
Lieve groeten Advendo
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Mijn naam is Mandy Bol, ik ben geboren op 25 november 1994
in het ziekenhuis in Groningen en vanaf toen tot begin 2017
wonend in het mooie Kantens. Samen met m’n ouders en m’n
lieve zusje Vera woonden we in een erg rustig straatje, het
Kerkpad. Inmiddels woon ik al bijna drie jaar samen met m’n
vriend Dennis en onze hond Nala in ons huisje in Hoogeveen.
Mijn basisschool was de Holwerdaschool in Middelstum.
Deze school staat er helaas niet meer, maar ik heb er goede
herinneringen aan overgehouden. Pakkertje spelen op het
schoolplein of wanneer het regende buiten, speelden we binnen
ons favoriete kaartspel ‘poepzakken’. Ja, poepzakken. Het heet
officieel ‘klootzakken’, maar dat vond juf toch wel een beetje
grof, haha.
Daarna ging ik naar het AOC
Terra in Winsum en deed ik
daar VMBO. Helaas werd ik
daar gepest en hebben we
besloten dat ik naar een andere
school zou gaan. Samen met
Vera ging ik naar het Gomarus
College in Groningen. Daar
kwamen ze erachter dat ik
ook wel HAVO kon en zo ben
ik ingestroomd naar HAVO.
Uiteindelijk ging het toch niet
zo lekker op HAVO, dit kwam
deels doordat m’n ouders toen
gescheiden zijn, en dus heb ik
in 2012 de overstap gemaakt
naar het MBO. Ik begon met
de opleiding Diermanagement
niveau 4 aan de AOC Terra
in Groningen. Dieren zijn
altijd al een passie voor mij
geweest, dus ik had echt zin
in de opleiding! De opleiding
was niet helemaal zoals ik had
verwacht, maar juist door alle
ups en downs heb ik er erg veel
geleerd. In 2016 mocht ik mijn
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diploma in ontvangst nemen
en - als ik er zo aan terugdenk heb ik toch wel heel veel mooie
herinneringen aan die tijd.
Tijdens mijn opleiding
Diermanagement heb ik ook
bij verschillende bedrijven
stage gelopen. Paardenstalling
Hoekzema in Loppersum,
Insectenwereld DoeZoo
in Leens en bij boerderij
Dijkstede, een ruwharige
dwergteckelfokkerij en
hondenpension in Zuurdijk. Bij
die laatste heb ik zelfs nog een
tijdje gewerkt.
Op 31 januari 2017 kregen
Dennis en ik de sleutel van
ons huisje in Hoogeveen en
sinds maart 2017 wonen we
daar. Dennis werkt bij het
hoofdkantoor van Landal
GreenParks in Zwolle. Dit
zat eerst in Groningen, maar
in 2015 besloten ze om de
kantoren van Groningen en
Eerbeek samen te voegen tot
één kantoor in Zwolle. Dennis
heeft een tijdje op en neer
gereden van Middelstum naar
Zwolle, maar dit kon op en
duur niet meer uit en daarom
zijn we dichterbij gaan wonen.
Ik bleef nog af en toe bij het
pension werken, maar was
ook op zoek naar werk in de
buurt van Hoogeveen. Zo ben
ik via een uitzendbureau een
tijdje werkzaam geweest in
Attractiepark Slagharen als
game-operator. Na anderhalf
jaar was ik hier wel een beetje
op uitgekeken en kwam ik aan
het werk als caissière bij de
Welkoop, waar ik nu nog steeds

met heel veel plezier werk!
Al sinds ik mij kan herinneren,
loop ik met een camera in mijn
handen... Familie, vrienden
en ook de katten moesten er
aan geloven dat ze op de foto
werden gezet. Elke vakantie
ging de camera mee en ik
genoot met volle teugen van
de natuur en dat ik dat mocht
vastleggen. Door de jaren
heen heb ik veel verschillende
camera’s gehad en echt heel
veel foto’s gemaakt, maar dan
ook echt héél veel… Sinds
november 2018 ben ik in bezit
van een Panasonic Lumix
GX80, een systeemcamera.
Ik fotografeerde eerst alleen
maar voor mijzelf, maar sinds
kort word ik steeds vaker
gevraagd om foto’s te maken
voor anderen. Dit vind ik heel
bijzonder en had ik eerlijk
gezegd nooit gedacht. Toch
denk ik dat fotograferen altijd
een hobby zal blijven, maar je
weet maar nooit! Voor nu wil
ik zoveel mogelijk mensen blij

maken met mooie foto’s van
hun huisdier, kind of gezin.
Want de dankbaarheid van
mensen als ze blij zijn met een
mooie foto, is voor mij het
mooiste wat er is... Alle foto’s
krijgen de mensen via de mail
toegestuurd en ook zet ik ze
op mijn pagina: Mandy Bol
fotografie.
Ik heb een erg leuke tijd gehad
in Kantens en vertel ook altijd
met trots dat ik er vandaan
kom. Hoogeveen is een mooie
stad, maar voor mij veel te
druk. In de toekomst willen
we daarom ook verhuizen
naar een wat rustigere plek.
Kantens gaat hem niet meer
worden, in verband met ons
werk én omdat ik toch wel
graag in Drenthe wil blijven
wonen vanwege de prachtige
bossen hier. Maar toch zeker
wel iets dichterbij Groningen in
ongeveer net zo´n dorpje als
Kantens.
Mandy Bol

Oproep voor iedereen!
Begin volgend jaar (maart 2020) bestaat t Lougnijs 40 jaar!
Dit ‘robijnen’ jubileum willen we natuurlijk niet ongemerkt
voorbij laten gaan. We besteden een deel van t Lougnijs aan
dit jubileum met leuke wetenswaardigheden en verhalen en
we halen herinneringen op. Ook ú viert natuurlijk een beetje
feest. t Lougnijs is van én voor u! U kunt daarom als bewoner,
adverteerder, bestuurder van verenigingen, clubs, kerk etc. een
herinnering, anekdote, gebeurtenis, groet, felicitatie of wens
insturen die we in het speciale jubileumkatern zullen plaatsen.
Graag zien we uw korte ‘tekst’ vóór vrijdag 14 februari 2020
tegemoet op info@tlougnijs.nl.
Met vriendelijke groet,
De redactie van t Lougnijs

Oliebollen
Op maandag 30 december as. gaat het team van project Oekraïne
oliebollen bakken!
Wilt u ook oliebollen bestellen?
Dat kan door onderstaand strookje in te leveren op Pastorieweg
11 Kantens, te bellen met fam. Veldman (T 552424) of een mail te
sturen naar projectoekraine@live.nl.
Dit kan tot uiterlijk zaterdag 28 december.
Bestellingen kunt u op 30 december tussen 10.00 uur en 16.00
uur afhalen op Pastorieweg 11 in Kantens.
De opbrengst wordt besteed aan de projecten, zie www.
projectoekraine.nl
We gaan dit jaar bakken op het adres: Pastorieweg 11 in Kantens.
Op 30 december van 10.00 uur tot 16.00 uur is er ook vrije
verkoop van oliebollen, koffie, thee en soep. Dan geldt: op = op.
Daarnaast willen we u laten weten dat we stoppen met de
flessenactie in Kantens en omgeving. We danken u hartelijk voor
de vele statiegeldflessen die we hebben gekregen.
Statiegeldbonnen kunnen nog wel ingeleverd worden op
Oosterweg 7 in Kantens. We zorgen dan dat de opbrengst ten
goede komt aan de projecten.
Team Stichting Project Oekraïne
Ik wil graag:
……. oliebollen á € 0,50
……. oliebollen met krenten/rozijnen á € 0,60
….... appelbeignets á € 0,75
Ik kom ze ophalen tussen: …... en …... uur
Laten bezorgen bij : (max. 10 km vanaf Kantens) voor € 0,50
Naam …………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………….
Tel. Nr. ………………………………………………………………….
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Stichting Stroka
presenteert zich:
De Stichting is voortgekomen uit de Stichting Volksonderwijs
Kleuterscholen te Kantens e.o.
Om destijds het gemiddelde aantal leerlingen per jaar te hebben,
werden er kleuters uit omringende dorpen gehaald o.a. uit
Garsthuizen en Usquert. Deze vervoerskosten werden niet
door het Rijk vergoed, maar de vergoeding hiervoor werd op
verschillende manieren bij elkaar verzameld. Zo werd er elk jaar
een grote bazaar en een verloting gehouden. Ook de ouders
betaalden mee aan de vervoerskosten. De vergoedingen van het
Rijk voor onderhoud aan de school werden ook maar voor een
deel gebruikt. De overige werkzaamheden werden verricht door
vrijwilligers.
Voor de gespaarde gelden
werd een vervoersfonds
opgericht.
Toen de kleuterschool en
de lagere school werden
samengevoegd is het
vervoersfonds gewijzigd in
Stichting Stroka.
Hoe is de naam Stroka
ontstaan? Door de beginletters
van Stitswerd, Rottum en
Kantens samen te voegen.

middelen om u daarbij te
ondersteunen.

De Stichting heeft ten doel het
bevorderen en ondersteunen
in materiёle zin voor sociaal
– culturele activiteiten in de
dorpen Kantens, Rottum en
Stitswerd, die een positieve
bijdrage leveren aan de
leefbaarheid van genoemde
dorpen. Deze activiteiten
dienen van algemene en
openbare aard te zijn, zonder
geloofsovertuiging en/of
politieke voorkeur.

Het bestuur

Zij richt zich hierbij tot de
verenigingen, stichtingen e.d.
die zich bezighouden met
sociaal-culturele activiteiten.
Er zijn nog enige financiёle
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Aanvragen voor financiёle
ondersteuning, met de nodige
onderbouwing worden met
belangstelling tegemoet gezien.
De aanvragen kunnen worden
ingediend bij de secretaris
G.J.Hoekzema-Niewold
(Usquerderweg 17, 9998 NZ
Rottum).

Nieuwe ontwikkelingen bij
Coöperatie EIK e.o. u.a.
Coöperatie EIK heeft bij familie van Velde, de boerderij aan de
Oosterweg 6a, een mogelijkheid om daar 200 zonnepanelen te
leggen op de machineloods. De financiën daarvoor zijn nog niet
rond. Begin volgend jaar, wanneer dit wel het geval is, kunnen de
voorwaarden voor deelname aan het zonnedak bekend gemaakt
worden.
Boer en burger samen van
het gas af
Daarnaast doen we
een onderzoek naar de
mogelijkheden om via biogas
minder of geen aardgas meer
te gebruiken.
Mest
uit de mest van drie koeien
haal je genoeg biogas om één
huishouden van voldoende
gas te voorzien. Dat betekent
dat je met 600 koeien 200
huishoudens kunt voorzien van
biogas. Dat is ongeveer gelijk
aan het dorp Kantens.
Het biogas wordt via het
gewone aardgasnetwerk
geleverd.
Het voordeel is dat de
infrastructuur binnenshuis
hetzelfde kan blijven en zo
geen extra kosten voor de
bewoner/gebruiker met zich
meebrengt.
Ook bespaar je met biogas uit
mest net zoveel CO2 als met
12.000 zonnepanelen.
Welke partijen zijn nodig om
tot dit resultaat te komen:
De boeren (producenten) en

de burgers (consumenten)
werken via de coöperatie
samen met de leverancier
van de installatie en de
netwerkbeheerder Enexis op
zoek naar een goede financier.
Dat is nogal wat.
Om al deze partijen bij elkaar
te brengen, om zodoende
bijvoorbeeld Kantens aardgasvrij te maken, is nog een lange
weg te gaan. Vele vragen zullen
naar boven komen die allemaal
op een voor alle deelnemers
en het milieu aanvaardbare
manier beantwoord moeten
worden.
Niets doen is geen optie, iets
doen is een devies.
Wordt vervolgd.
Namens het bestuur
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Terugblik vv K.R.C.
December 2019
Eind van het voetbaljaar 2019 is in zicht. Weer een jaar voorbij,
en wat voor een jaar! Aan het eind van het jaar word ik altijd een
beetje weemoedig, trots, emotioneel, enz.: WÁT een mooi jaar
hebben we gehad samen! Het jaar 2019 is traditiegetrouw met de
Nieuwjaarsreceptie begonnen om samen te proosten op een nieuw
voetbaljaar en waarbij de trekking van de “Nieuwjaarsverloting”
werd verricht. Een belangrijke bron van inkomsten waar we weer
mooie dingen van hebben gedaan binnen de club. Gedurende de
winterstop is er door een groep vrijwilligers bijna elk weekend aan
de nieuwe uitbouw gewerkt; er zijn momenteel nog een paar kleine
dingen die afgerond moeten worden. Deze inzet is niet ongemerkt
voorbij gegaan. Het klusteam heeft de Stimuleringsprijs gekregen
van VDK.
Tijdens de winterstop heeft de
jeugd meegedaan aan de Zaalwintercompetitie. Hierbij wist
SJO KRC/ZEC JO13 een mooie
3e plek te bemachtigen. Voor
de senioren was er 16 februari
zaalvoetballen en bowlen met
alle leden en donateurs. Ook
alle andere activiteiten hebben
weer veel gezelligheid gebracht
het afgelopen seizoen, zoals
het darttoernooi, poasaaier
gooien, KRC Bruincafé, het
stratenvoetbaltoernooi, de
seizoenafsluiting enz..
Naast al deze activiteiten
werd er uiteraard gevoetbald.
Het 35+ team heeft in de
voorjaarsklasse de 2e plek
behaald van de 5 teams; helaas
zijn ze in de najaarscompetitie
iets lager geëindigd. Roelf
Blaauwwiekel was de regelman
van vv K.R.C. 2. Hij heeft
iedere keer weer de mensen
opgetrommeld en bij elkaar
gekregen om een mooi
team in de benen te krijgen.
Dankzij zijn inzet heeft vv

K.R.C. 2 een bijzonder goed
seizoen gedraaid: nagenoeg
alle wedstrijden zijn gespeeld
en met een prima resultaat.
Afgelopen jaren was dit
team namelijk steevast de
hekkensluiter van de reserve 6e
klasse, maar seizoen 2018/2019
hebben ze de 8e plek behaald!
Ik ben trots op deze club
mannen die onderling een
goede sfeer hebben en waar
mogelijk en nodig vullen ze bij
ziekte/blessures het 1e elftal
aan.
Twee kampioenschappen
hebben we kunnen vieren
het afgelopen seizoen. Het
SamenwerkingsTeam van de
vrouwen (ST Middelstum/KRC
VR1) zijn 1e geworden in de
5e klasse reserve . De dames
hebben hun feestjes uitbundig
gevierd in Kantens en
Middelstum. Vanaf september
voetballen ze in de 4e klasse
en gezien de huidige stand is
dat wel even andere koek en

misschien wel een klasse te
hoog.
Op 29 juni hebben we het 1e
elftal van K.R.C. wegens hun
kampioenschap een heel mooi
feest kunnen aanbieden. Ook
K.R.C. 1 is net als de vrouwen
gepromoveerd naar de 4e
klasse reserve. Ten tijde van
het schrijven van dit verhaaltje
staan “we” op een mooie 8e
plaats. Een seizoen dat prima is
begonnen.
Met trots kunnen we zeggen
dat deze club mannen het
prima doet onder leiding van
Paul Knot, hun hoofdtrainer.
Nadat Theo de Jonge en Johan
Pijl de afgelopen jaren naar
volle tevredenheid van de
jongens en het bestuur de
trainingen en begeleiding
hebben gedaan, heeft Paul
vanaf september de taken
overgenomen als begeleider
van K.R.C. 1. Theo blijft
overigens op de achtergrond
actief. Johan blijft samen
met Paul de trainingen
verzorgen. Voor velen is Paul
geen onbekende, hij is weer
teruggekeerd op het oude nest.
We zijn blij dat Paul zich weer
actief bij vv K.R.C. inzet.
Zonder alle vrijwilligers zijn we
nergens binnen de vereniging
en kan er niet elke zaterdag
gevoetbald worden. Langs

deze weg wil ik dan ook álle
vrijwilligers bedanken die zich
op welk moment en wat voor
manier hebben ingezet!

Tot zover mijn terugblik op het
afgelopen voetbaljaar bij vv
K.R.C.
Anneke Oosting,
namens het bestuur van
vv K.R.C.

Nieuwjaarsverloting vv K.R.C. 2020
Vanaf eind november komen onze voetballers en vrijwilligers bij
u langs met loten voor de vv K.R.C.-Nieuwjaarsverloting. Deze
loten kosten € 1,- per stuk. Hiermee steunt u onze vereniging
en maakt u kans op de hoofdprijs van € 150,00!!! Daarnaast
zijn er meerdere geldprijzen te winnen die ook zeker de moeite
waard zijn! De trekking is zaterdag 11 januari 2020 tijdens de
nieuwjaarsborrel in de kantine van vv K.R.C.. De trekkingsuitslag
wordt ook gepubliceerd op de website van vv K.R.C. en in t
Lougnijs.
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Op zaterdag 21 december organiseert vv K.R.C. weer de altijd
beregezellige Kerstkaraokeparty! Vanaf 21.00 uur liggen de
microfoons klaar en kun je meezingen met classics tot hippe
popnummers en van zoetsappige meezingers tot stevige rock
‘n roll. Kom ook zaterdag 21 december naar de sfeervolle
kerstkantine van vv K.R..C voor lekkere muziek, een hapje en
drankje en natuurlijk heel veel gezelligheid! Gratis entree!
Tot ziens bij vv K.R.C.

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

9988 RP USQUERT
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Kerstconcert in
de Antoniuskerk

Boom-boomkes
t Eerste dat k smörns dou
as k wakker word, is radio
aanzetten. Nog n beetje
dommeln mit Edwin op Noord
en luustern of der nijs is ien
Grunnen (as k der nait bie ien
sloap vaal).
Begonnen ze op 20 november
aal te vroagen wanneer of
kerstboom bie joe thoes ien
koamer kwam, noa of veur
Sunnerkloas.
k Stoa der ale moalen versteld
van houveul lu doar op dat
vrouge uur aal over bellen
of appen, doezenden as ie
ze loven maggen. Waren
zulfs lu dij boom toun aal
vattien doagen ien koamer
stoan haren, aandern vot noa
ientocht van Sunnerkloas of
noa 5 december.
Wie haren t eerst mit n aander
boom te doun.
t Was zotterdag 2 november.
Vot noa t mirregeten keek k
noar boeten en zee: ”Oei, wat
ja n wiend ienainen, n tornado,
roamen dicht!” k Bedoulde
vanzulf n wiendhooske.
Aanderdoags heurden wie
dat der n dikke joepsterd van
n tak oet ons wilgenboom op
buurman zien hounderhok
valen was. Hounder haren
t overleefd. Dat mos eerst
oproemd worden, kerstboom
haren wie nait boven ien kop
zitten. Boetendes binnen wie
aaltied ain van leste snik. n
Week veur kerstdoagen mout t
nog ais weden.
Ons kunstboomke van n halve
meter mot van zoller òf. Binnen
lu dij hom mit versiersels en aal
opbaargen, mor zo wied gaait
t bie ons nait. Ale joaren komt
der n aander kleur baaljes ien.
Hai het ale houken van koamer
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had en blift tot noa nijjoar
stoan.
Trouwens, k was leste poar
joar ienainen van de boomkes.
t Begon mit n holten boomke.
Dou zaag k n holten mit beljes
bie Marja ien Middelsom,
noatied klaine gruine boomkes
mit pinkellichtjes en dou van dij
widde en gruine trilboomkes.
Bie ons olle spullen vond k
n gloazen en n porselainen
boomke. k Haar ze deur t haile
hoes hènzet.
En n poar joar leden
mouk ons overbuurman
n lichtjeskerstboom ien
vlaggemast. As wie ien ons
stoul noar boeten kieken, staait
e liek veur ons.
As ie den nait ien kerstsfeer
komen?
k Wens joe alpmoal goie
kerstdoagen en t beste veur t
nije joar!
Anje van der Hoek-Linstra

De Orgelcommissie organiseert op zaterdag 21 december een
sfeervol Kerstconcert in de Antoniuskerk. Het Vocaal Ensemble
Het Hoogeland zingt vocale oud-Nederlandse kerstmuziek, met
af en toe een uitstapje naar het buitenland. Vincent HensenOosterdijk speelt enkele orgelwerken voor de kersttijd op het uit
1665 daterende orgel. Richard Kalff werkt mee als slagwerker.
Het concert is vrij toegankelijk en bij de uitgang wordt een collecte
gehouden voor de onkosten. De commissie schenkt na afloop
Glühwein in het koorgedeelte van de kerk. Waxinelichtjes zullen
de kerk grotendeels verlichten. De aanvang is 20.00 uur.

Sinterklaas bezoekt Rottum

Op de middag van Sint zijn verjaardag hadden de kinderen zich
al verzameld in het Dorpshuis, toen er stevig op de deur werd
geklopt. Onder het gezang van “Sinterklaasje kom maar binnen
met je knecht” kwamen Sint en Piet binnen. Sinterklaas had wel
een probleem, want hij had zijn grote boek vergeten. Een zwarte
Piet had alles op de telefoon van de Sint gezet, maar het lukte
hem niet zo goed om het te lezen. Sinterklaas was echter wel zo
slim geweest, om alles wat hij van de kinderen wist, op een velletje
papier te schrijven. Zo kon hij met ieder kind persoonlijk een leuk
O dennenboom
gesprekje hebben. Alle kinderen kregen een cadeautje en een
chocoladeletter. Nadat er nog een paar liedjes waren gezongen,
O dennenboom, o dennenboom,
wat zijn je takken wonderschoon. vond Sinterklaas het tijd om te gaan. Onder pianobegeleiding van
Ik heb je laatst in ’t bos zien staan, Maria van Wijnen werd luid “Dag Sinterklaasje” gezongen. Het was
een hele gezellige middag.
toen zaten er geen lichtjes aan.
O dennenboom, o dennenboom,
wat zijn je takken wonderschoon. Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Rottum
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Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
vrijgemaakt Kantens
Zondag 22 december
09.30 uur – N. Dijksterhuis
14.00 uur – G.O. Sander
(in Middelstum)
Woensdag 25 december
(1e Kerstdag)
11.00 uur – leesdienst
Donderdag 26 december
(2e Kerstdag)
10.00 uur - kinderkerstfeest
Zondag 29 december
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – P. Poortinga
(in Kantens)
Dinsdag 31 december
19.30 uur – leesdienst
Woensdag 1 januari 2020
10.00 uur – leesdienst
Zondag 5 januari
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – J.W. Roosenbrand
(in Middelstum)
Zondag 12 januari
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – H. van Noort
(in Kantens)
Zondag 19 januari
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – G. Meijer
(in Middelstum)
Zondag 26 januari
09.30 uur – L.G. Boonstra
14.30 uur – G. Meijer
(in Kantens)

Chr. Gereformeerde Kerk
Kantens
Zondag 22 december
09.30 uur – ds. H. Fahner
14.30 uur – ds. H. Fahner
Woensdag 25 december
(1e Kerstdag)
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Donderdag 26 december
(2e Kerstdag)
09.30 uur – Kerstmusical
Zondag 29 december
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J.P. Rozema
Dinsdag 31 december
19.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Woensdag 1 januari 2020
10.00 uur – leesdienst
Zondag 5 januari
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. R. Jansen
Zondag 12 januari
09.30 uur – ds. A.A.L. Aalderink
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Zondag 19 januari
09.30 uur – ds. J. Sijtsma
14.30 uur – ds. J. Sijtsma

Woensdag 25 december
(Kerstmis)
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Antoniuskerk

Dorpskerk Rottum

Zondag 29 december
(afsluiting oude jaar)
10.00 uur – da. N.C. Meihuizen

Donderdag 26 december
(2e Kerstdag)
19.00 uur – ds. E.B.G.W. Ockels

Zondag 5 januari
10.00 uur - pastor F.
Groenbroek, Veelerveen;
Nieuwjaarskoffie in gebouw
Salem

Zondag 12 januari 2020
19.00 uur – ds. A. Fraanje

Zondag 22 december
19.00 uur – ds. H. Poot

Zondag 26 januari
19.00 uur – ds. H. Poot

Zondag 12 januari
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Viering Heilig Avondmaal en
bevestiging/afscheid
ambtsdragers
Koffie/thee in Salem
Zondag 19 januari
10.00 uur – prof. dr. L.J. van
den Brom, Haren
Zondag 26 januari
19.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Muzikale Vesper m.m.v.
Vocaal Ensemble Het
Hoogeland
o.l.v. Vincent HensenOosterdijk

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.

Zondag 26 januari
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek
Protestantse Gemeente
Kantens-Stitswerd-Rottum
Zondag 22 december
(4e Advent)
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Antoniuskerk
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AGENDA Rottum
20 oktober – 26 januari 2020
Kerkje Rottum
10.00 – 17.00 uur
Expositie Rini van Daele
Gratis entree

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 19 december
Salem
17.45 uur
Kerstviering Monica
Zaterdag 21 december
t Schienvat
11.00 – 12.00 uur
Lezing Floating
Antoniuskerk
20.00 uur
Kerstconcert
Clubgebouw ‘de Kooi’
21.00 uur
vv K.R.C. Kerstkaraokeparty
Zaterdag 28 december
IJsvereniging/KJH
17.00 – 19.00 uur
Schaatsen Kardinge
t Schienvat
20.00 uur (inloop 19.30 uur)
CSCW eindejaarsbingo
Maandag 30 december
Pastorieweg 11
10.00 – 16.00 uur
Oliebollen bakken en ophalen
Stichting Project Oekraïne
Vanaf maandag 23 december
2019 tot en met zondag 5
januari 2020 is t Schienvat
gesloten wegens Kerstvakantie.

2020
Woensdag 1 januari
www.advendokantens.nl
voorverkoop kaarten Advendo
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Zaterdag 11 januari
Clubgebouw ‘de Kooi’
20.00 uur
Nieuwjaarsborrel vv K.R.C.
Dinsdag 14 januari
t Schienvat
20.00 uur
Jaarvergadering Vrouwen van
Nu
Vrijdag 24 januari
t Schienvat
19.30 uur
Toneeluitvoering Advendo
Zaterdag 25 januari
Klinkenborgerweg 1
09.00 – 12.00 uur
Inbreng spullen SPO

20.00 – 22.30 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

WEEKENDDIENSTEN
DOKTERSDIENST:
T 0900-9229

t Schienvat
19.30 uur
Toneeluitvoering Advendo

TANDARTSEN:
www.vtng.nl voor informatie
over dienstdoende praktijk en
telefoonnummers

Woensdag 29 januari
t Schienvat
19.30 – 22.00 uur
bridge

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

Vrijdag 31 januari
t Schienvat
21.00 – 01.00 uur
jamsessie

Holistische psychotherapie
en relatietherapie:
Mw drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Middelstum. M 06 51255926
www.binnenwerk-psychotherapie.nl

VASTE ACTIVITEITEN
t SCHIENVAT

Maandag
19.30 – 20.00 uur
Toneelclub Advendo
Dinsdag
09.45 – 11.00 uur
Bewegen op muziek
19.00 – 20.00 uur
Badminton
20.30 – 22.00 uur
Tai Chi
Woensdag
15.00 – 17.00 uur
Kaanster Vlinthippers
19.30 – 20.45 uur
You Better Work
o.l.v. Ineke Doornbos
20.00 – 20.30 uur
Damclub
Let op: vanaf 23 oktober om de
twee weken; nu op woensdag!
Donderdag
20.00 – 22.00 uur
Training stijldansen
Vrijdag
15.00 – 18.00 uur
Boeken Lees Kamer
16.00 – 20.00 uur
Jan’s Pub/cafetaria

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

Vrouwen van Nu afd.
Middelstum-Kantens heeft op
dinsdag 14 januari 2020 Piet
Stuive uitgenodigd.
Op deze avond, tevens
jaarvergadering, vertelt Piet
Stuive over zijn bijna-dood
ervaring en de gevolgen die dit
voor hem heeft. Piet is in zijn
functie als ambulance broeder
zelf betrokken geraakt bij een
ernstig ongeval en hij neemt
ons mee in wat er met je
gebeurt als je als zorgman zelf
hulp moet aanvaarden.
Aanvang is om 20.00 uur in
t Schienvat te Kantens.

Brandewijn
met rozijnen
Oud en Nieuwrecept
Benodigdheden:
stopfles of een weckfles
3 pond grote rozijnen met pit
½ pond kandijgruis
2 kaneelstokjes
1 fles brandewijn (slijter)
Was de rozijnen in heet
water af. Doe de rozijnen met
kandijgruis en kaneelstokjes in
de fles. De brandewijn bijgieten
tot de inhoud onder staat.
Eigenlijk moet dit recept
twee maanden van te voren
klaargemaakt worden.
Tip:
in oktober kunt u een kanten-klaar pakket kopen bij
de kaasboer op de markt in
Middelstum.

Giften
Afgelopen periode mochten we
de volgende giften ontvangen:
Damclub Kantens			
€ 25,00
Toneelver. Advendo		
€ 25,00
Kaanster Vlinthippers		
€ 25,00
Volksdansgroep Kantens		
€ 25,00
Vrouwen van Nu			
€ 10,00
Orgelcomm. Antoniuskerk		
€ 25,00
Speeltuin t Spruddernust		
€ 25,00
Ver. Dorpsbelangen Rottum
€ 25,00
Bernleftheater			
€ 35,00
Chr. Geref. Kerk Kantens		
€ 35,00
St. Peuterspeelzalen Gem.		
€ 15,00
Geref. Kerk Vrijgemaakt		
€ 25,00
IJsvereniging Kantens		
€ 25,00
Heel hartelijk dank
voor uw gaven!

Mousstommels om Midwinter
Het was om Midwinter,
en wiend dei blous,
het sneide ’n flinter
en wit was ons mous.
Dou zai mie ’t vertelden,
dou was ik nog klain,
haar nooit ien gain velden
’n kaarsboom zain.
….Ze kwammen van verren,
haarn alles ofzocht,
op Bethlehem werren
ze onnerbrocht”…
Ien Elemoa’s koustaal,
doar was nog wel stee,
doar ston ook dij steern aal,
dei lichten dee.
En schoapjonges laipen
deur ’t Wildeveld
en runden en raipen…
Ik heurde ’t op Delt.
Het was om Midwinter
en wiend dei blous,
het sneide ’n flinter
en wit was ons mous.
Jan Boer
Oet: Hoes en Hof
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Foto van de maand
Buiten roken
Kerst 2018: Loekie leest voor haar voordeur het zojuist bezorgde Lougnijs, vergezeld van hondje Zaza en
een sigaretje.
Foto: Paul Moonen

De BoekenLees-Kamer
De maand december...
Buiten is het vroeg donker,
koud, ook vaak nat en mistig.
Heerlijk is het dan om vrij te
hebben en lekker een boek te
lezen. Dat kan van alles zijn en
er staat gelukkig ook van alles
in de kasten van de BoekenLees-Kamer.
Zoals ‘Het pauperparadijs’
van Suzanne Jansen en ‘Over
oude wegen’ van Mathijs
Deen; goed geschreven
geschiedenisboeken die ook
met deze gebieden te maken
hebben.
Ook een mooie roman is
niet te versmaden. Zelf
vind ik Alessandro Baricco
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Heerlijk om bij weg te dromen.
Verder kwam er afgelopen
vrijdag een mooie serie over
filosofie binnen: prachtig
uitgegeven deeltjes, niet al
te dik met o.a. Kant, Spinoza,
Montaigne en Arendt.
De kast met thrillers en
detectives heeft ook een
aanvulling gekregen, zodat
er genoeg staat om in deze
donkere dagen jezelf te
verliezen in een spannend
verhaal.
Van harte welkom allemaal.
Iedere vrijdag open van 15.00
uur tot 17.30 uur.
een boeiende schrijver; hij
combineert geschiedenis met
de persoonlijke gebeurtenissen
van zijn hoofdpersonen.

Anneke van de Graaf

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
18 januari
vanaf 09.00 uur

T 551788 (OBS)

