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UITVOERING ADVENDO
Nadat er een herinneringsmail is ontvangen van de volgende 
inleverdata van t Lougnijs, bedenken we ineens dat wanneer  
t Lougnijs op de deurmat valt, we deze dag de officiële generale 
repetitie zouden hebben van toneel!

Het is immers alweer januari; 
de maand dat Advendo jaarlijks 
op de planken schittert en 
de mensen van her en der 
kostelijk worden vermaakt.

Vandaag (28 januari) zou dus 
‘de generale’ zijn; die gaat soms 
goed en soms echt helemaal 
niet, maar dat maakt het juist 
zo leuk. Er lopen dan mensen 
te stressen en slapen al 
nachtenlang niet .. Ohw, als het 
maar goed komt! 
En ook al mag je er niet vanuit 
gaan ... het komt - echt waar - 
altijd goed! 
Maar hé ... we zijn natuurlijk 
geen professionals, maar een 
amateurclub, dus als er iets 
mis gaat is dat helemaal niet 
erg. Sterker nog ... het is juist 
hilarisch!

Tijdens de vele uitvoeringen die 
al gespeeld zijn, ging er af en 
toe echt wel iets mis. 

Of je vergat je tekst en je blijft 
elkaar oneindig aankijken tot 
de ander wat zegt .. of er zakt 
iemand door een bankstel .. tja, 
het kan allemaal gebeuren.

Het publiek moet er altijd 
smakelijk om lachen als zoiets 
gebeurt en wij dan ook. En zo 
wordt het spelen gelijk een 
stuk relaxter .. net of het ijs 
even is gebroken en we er 
‘Hup’ weer met volle moed 
tegenaan kunnen. De leukste 
improvisaties komen aan 
bod. Er zijn natuurlijk heel 
veel gezonde spanningen die 
meespelen op deze avonden.

Helaas kunnen we dit jaar 
niet op de planken staan om 
te schitteren. We missen het 
ontzettend, niet alleen het 
spelen maar ook de interactie 
met elkaar als groep! 
We gaan er natuurlijk vanuit 
dat het jaar 2021 een stuk 

beter wordt en we weer 
iets meer bij elkaar kunnen 
komen als groep. Dat we weer 
lekker een stuk kunnen gaan 
uitzoeken, inlezen en ons 
heerlijk kunnen verdiepen in 
het zoeken naar een typetje 
zodat we weer een mooie 
toneelfamilie worden! 
Dat moet lukken … we blijven 
positief!!

Als je nu denkt: “gut, ja, wat een 
gemis dit jaar ...”, kijk dan even 
op onze site en kijk terug naar 
de foto’s van de vele stukken 
die gespeeld zijn. Zo zit je voor 
je gevoel zó  weer in t Schienvat 
met een grote lach op je 
gezicht! Hierbij alvast een paar 
leukerds:

Lieve mensen, houd nog even 
uw geduld en houd u aan de 
adviezen die worden gegeven. 
Blijf gezond en hopelijk tot een 
nader positiever bericht van 
ons!

Lieve groet van

Bestuur en spelers van Advendo 



6 7

Tijdelijke woningen 
Kantens
In Kantens is er de afgelopen weken hard gewerkt aan de tijdelijke 
woningen. Deze woningen worden geplaatst voor bewoners van 
Kantens die moeten verhuizen vanwege de versterking van hun 
woning. De 20 tijdelijke woningen zijn intussen allemaal geplaatst 
en worden nu verder afgewerkt en ingericht. 

De volgende type woningen zijn geplaatst: 
 9 meerpersoonswoningen met 2 slaapkamers op de begane   

 grond; 
 6 gezinswoningen met 3 slaapkamers op de eerste verdieping; 
 4 gezinswoningen met 2 extra slaapkamers op de begane grond; 
 1 aangepaste woning met 3 slaapkamers op de begane grond.

De tijdelijke woningen zijn aardbevingsbestendig, duurzaam en 
gasloos. De woningen zijn gestoffeerd, gemeubileerd, volledig 
ingericht en voorzien van rookmelders.

Om jullie mee te nemen in hoe de woningen er nu uitzien, zijn er 
een aantal foto’s gemaakt. We verwachten dat de woningen begin 
maart gereed zijn.

2. Gezinswoning met aangebouwde ruimte voor 2 extra  
slaapkamers

3. Aangepaste woning in noord-oosthoek van het bouwperceel

4. Vrijstaande meerpersoonswoningen

5. Twee van de vier gezinwoningen  
met extra slaapkamers

6. Woonkamer annex keuken van de meerpersoonswoning

7. Uitleg van voorman Frans Stevens in de ruime woonkamer van 
de gezinswoning

8. Doucheruimte met witgoedaansluiting

9. Meerpersoonswoning met een losse berging  
van de gezinswoning aan de overkant van de weg

1. Uitzicht vanuit de aangepaste woning, waar nog een (wandel)
pad naar het Kantster bos wordt aangelegd

10. Nog te plaatsen  
keukenapparatuur

11. Gang met slaapkamers  
van de aangepaste woning

12. Voorman/uitvoerder  
Frans Stevens van Jan Snel

13. Eindredacteur  
Alette de Vries

Kantens Buiten
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Hallo inwoners van Kantens, Rottum en Stitswerd

Ik ben Kees Bolt en geboren te Rottum op 4 januari 1952. Mijn 
schooltijd was op de Klinkenborgschool in Kantens. Met als 
onderwijzers de juffen Van Dam, Hamminga en meester Kuipers. 
Dit was een erg leuke tijd, waar ik met veel plezier op terugkijk.

wij spullen verkopen en kopen, 
komen we soms nog wel eens 
oud-dorpsgenoten tegen. Ik 
noem er een paar: Johan en 
Anje Reining, Kor en Aafke 
Moorlag, Tamme Smit en Jan 
de Jong en zijn moeder Trijntje.

In december kregen de 
contacten weer een opleving, 
omdat ik meedeed aan Klouk. 
Dit is de kenniskwis van RTV 
Noord, waar ik de eerste 
zes rondes afsloot met 23 
punten. Hierna kwam ik op 24 
december jl. met twee andere 
kandidaten in de finale. Deze 
finale sloot ik winnend af: 
met een eindstand van 13-5 
was mijn laatste tegenstander Geschiedenis, aardrijkskunde 

en gymnastiek waren mijn 
lievelingsvakken. Vooral het 
voetballen op dinsdagmorgen 
was altijd erg mooi. Mijn 
vervolgopleiding op de Alberda 
Mulo was geen groot succes. 
Na drie jaar ben ik van deze 
school af gegaan, omdat ik er 
als puber een puinhoop van 
maakte.

Dus ik moest toen op mijn 
vijftiende aan het werk, bij 
Klinkhamers Koekfabriek te 
Uithuizen. Daar werkte ik toen 
met Geert en Jan ten Hove, 
mijn buurjongens. Ik heb daar 
vier jaar gewerkt tot ik op mijn 
twintigste in dienst moest.

Dat was in Assen bij 
de 43e painfbat (red. 
Pantserinfanteriebataljon), 
waar ik hofmeester was in 
de officiersmess. Na mijn 
diensttijd ben ik bij Th. 
Niemeijer tabaksfabriek in 
Groningen gaan werken.

In die tijd, 1974 praten we 
dan over, werkten Jaap en 
Klaas Werkman daar ook. Ik 
heb bijna 42 jaar bij Niemeijer 
gewerkt, waar ik vele jaren 
op de tabaksvoorbereidingen 
werkte.

Buiten werktijden was voor mij 
de sport een grote hobby, met 
name voetballen, gymnastiek 
en dammen. In 1978 ben ik 
verhuisd naar Stedum, waar ik 
toen ben getrouwd met Tineke 
Rozeboom. Zij had uit een 
eerdere relatie drie kinderen, 
te weten Elma, Wilhelmina en 
Pieter Jan. Dat waren toen mijn 
stiefkinderen en dat is ook zo 
gebleven.

In 1996 zijn wij naar Bedum 
verhuisd en in 2008 naar Oude 
Pekela. Dit kwam door het feit 
dat de werkgelegenheid bij 
Niemeijer onder druk kwam 
te staan. Oude Pekela was een 
goedkopere woonoplossing 
i.v.m. de goedkopere woningen 
daar. En Wilhelmina woonde 
daar toen ook al (en nog 
steeds).

Elma en Wilhelmina hebben 
ons vier kleinkinderen 
geschonken, drie kleinzoons 
en een kleindochter. Elma en 
Pieter Jan wonen nu nog steeds 
in Bedum.

De contacten met Kantens 
zijn allemaal op een laag 
pitje komen te staan in al die 
jaren. Omdat onze hobby nu 
vlomarkten-bezoeken is, waar 

kansloos. Men kan de finale 
terugzien op “uitzending 
gemist” onder finale Klouk.

Na deze uitzending kwamen 
de reacties echt los, zoals 
op Facebook, via Whatsapp 
en ook de telefoon stond 
roodgloeiend. Dit was een 
leuke afleiding voor ons in deze 
coronatijd, waar iedereen nu 
wel echt zat van is.

Ik wens iedereen in het 
leesgebied van t Lougnijs een 
gezegend en voorspoedig 2021 
toe.

Met vriendelijke groeten van 
Kees Bolt

Dé oplossing voor een slechte 
telefoonverbinding met je smartphone!
Ik heb gemerkt dat het telefonisch bereik in Kantens behoorlijk 
slecht is. Toen ik hier net woonde was dat nog wel grappig: ‘Ben 
naar het platteland van Groningen verhuisd, daarom ben ik 
slecht te verstaan/valt de verbinding weg’. Maar na een tijdje 
begon het toch behoorlijk vervelend te worden.

Sinds ik wifi heb, heb ik echter 
dé oplossing gevonden! (Het 
werkt bij mij in ieder geval 
met een T-Mobile- en met een 
Vodafone-abonnement).

Voor een iPhone geldt:  
ga naar Instellingen–Mobiel 
netwerk, en zet je ‘Bellen 
via wifi’ op aan. Dat is alles, 

dan is de telefoonverbinding 
betrouwbaar en goed!

Voor mobiels die werken op 
Android zal er ongetwijfeld ook 
zo’n soort mogelijkheid zijn. Als 
ik hier iemand mee kan helpen, 
dan graag!

Met vriendelijke groet, 

Geertje v. Houten
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Benodigdheden: 
doosje champignons 
1 dubbele kipfilet 
zout, peper 
50 gr. boter 
½ dl witte wijn 
½ borrelglas cognac 
1 bekertje crème fraiche

Verhit de champignons in 
plakjes 4 min. met weinig 
water. Snijd de kipfilet in 
reepjes en bestrooi die met 
zout en peper. Doe de boter 

Kaaibakken
De wintertijd nadert, nog niet met rasse schreden, maar... we 
hebben al even mogen genieten van een klein beetje sneeuw en 
ijs. IJsvereniging Kantens heeft haar voorbereidingen getroffen 
voor een eventuele ijsperiode en zoals altijd in deze tijd is er een 
gezonde spanning voelbaar onder de bestuursleden. Wellicht ook 
al onder haar leden. Na een redelijke zomer is het tijd voor wat 
(koud) volksvermaak, zoals het strijkijzergooien, priksleeën en 
wellicht ook voor een ander vermaak..... het kaaibakken.

opnieuw gespeeld. De munten 
blijven op het ijs liggen. Valt de 
kaai om, dan zijn de munten, 
die met de kopzijde (de kant 
waarop 20 cent staat) naar 
boven komen te liggen voor 
de werper. De overige munten 
gaan terug op de kaai. 

Deze werper mag dan nog 
eens werpen, maar alleen 
om te proberen de steen van 
een andere speler te raken. 
Degene die afgegooid wordt, 
is ‘dood’ en moet terug naar 
de beginstreep om te wachten 
op de volgende spelronde. Een 
speler die kans ziet om alle 
andere spelers af te gooien 
is de winnaar en er kan een 
nieuwe speelronde worden 
begonnen.

Stel dat een speler het blok 
omgooit en alle munten vallen 
met de muntzijde (de nationale 
zijde euromunt) omhoog. De 
speler kan alsnog alle munten 
winnen, hij is namelijk de 
‘schothouder’ en iedereen 
moet hun steen (en het blok) Het kaaibakken kent 

verschillende benamingen, 
zoals konkeln of konkelen, 
keichiebakken, blokschieten/
blokscheeiten of blokpikken, 
baoken, bolderen, klobben, 
klobbejagen of klobbegooien.

Kaaibakken is de typisch 
Groningse benaming en 
staat voor een traditioneel 
volksvermaak op het land én 
op het ijs. Kaaibakken wordt 
waarschijnlijk al honderden 
jaren gespeeld en de spelregels 
werden van generatie 
op generatie mondeling 
doorgegeven. Het spel werd 
oorspronkelijk gespeeld werd 
door boeren en veenarbeiders 
en dan met name in de winter, 
wanneer er minder werk voor 
handen was. Dat verklaart 
wellicht ook waarom bij de 
Friese, Groningse en Noord-
Hollandse varianten het spel 
alleen in de winter op het ijs 
wordt gespeeld. Bij winst kon 
men zich van het gewonnen 
geld in de winter wat extra’s 
veroorloven.

Op verschillende plaatsen in 
Groningen, Drenthe, Twente 
en Oost Friesland wordt het 
spel nog steeds gespeeld 
en worden er ook geregeld 
wedstrijden georganiseerd. 
In Nieuwe Pekela worden 
al sinds de jaren 80 van 
de vorige eeuw jaarlijks de 

nationale kampioenschappen 
georganiseerd. In het 
Noorddrentse Roden was het 
zo populair, dat er ‘lu oet Stad’ 
(mensen uit de stad Groningen) 
speciaal voor kwamen 
kijken. Er was toen zelfs een 
eetkraampje aanwezig bij het 
speelveld op de heide.

Het spel wordt gespeeld met 
een gemerkte veldkei (soms 
ook een Jeu de Boule bal), een 
blok hout en wat muntgeld. 
De opzet is bijna gelijk aan 
het butken; om met een ovale 
veldkei, de muntstukken van 
het blok hout te gooien. De 
grenzen van het speelveld 
worden aan het begin 
aangegeven. Er wordt bij het 
kaaibakken alleen onderhands 
en met de handpalm naar 
boven geworpen en de 
deelnemende teams bestaan 
uit zes á zeven personen. 

Hoe gaat het kaaibakken in 
zijn werk: 
Op het ijs wordt een blok 
hout geplaatst en de grenzen 
van het speelveld worden 
gemarkeerd. Op het blok 
leggen de spelers hun munten, 
b.v. een muntstuk van 20 
eurocent. Men gooit vanaf 
een bepaalde afstand (de 
meet) met de veldkei tegen 
het blok hout. (de Kaai) Vallen 
de munten van de kaai, maar 
blijft de kaai staan, dan wordt 

laten liggen op de plaats waar 
ze op dat moment liggen. De 
andere overgebleven spelers 
mogen eenmaal proberen de 
steen van de ‘schothouder’ 
te raken. Lukt dit niet, dan is 
het spel gewonnen door de 
‘schothouder’. Maar lukt het 
een andere speler wel om de 
steen van de ‘schothouder’ 
te raken dan is deze speler 
de nieuwe ‘schothouder’. 
De laatste muntjes die hij/
zij gewonnen had, worden 
dan afgestaan aan de 
nieuwe ‘schothouder’. De 
speelvolgorde blijft in de 
volgende speelronde gelijk, 
alleen gaan de ‘doden’ nu het 
eerst, in de volgorde, waarin zij 
in het vorige spelronde werden 
afgegooid. 

Ingewikkeld? Ik weet het niet, 
want ik heb het spel nooit 
gespeeld. Als de Thomas 
Wierema ijsbaan komend 
seizoen opengaat, ga ik in ieder 
geval oefenen, je weet maar 
nooit…

Door Arie Klomp

Ledenwerfactie verlengd!
De decemberactie om nieuwe leden te werven is succesvol 
gebleken. Alle nieuwe leden en vrienden van Ruilkring Hogeland 
hebben zo’n mooi groen draagtasje met inhoud ontvangen. De 
reacties op de verrassende inhoud waren hartverwarmend.

In de coronatijd kan er 
meer dan je denkt. Alleen 
geen inloopbijeenkomsten 
natuurlijk. Er is wel veel 
handel via de groeps-App 
en de website en we maken 
nog steeds elke maand een 
nieuwsbrief.

Als je in januari besluit lid 
te worden van de Ruilkring 
Hogeland, ontvang je naast 
een ‘startkapitaal’ van 30 
pangels bovendien het leuke 
Promotietasje van de Ruilkring. 
De inhoud bevat naast 
informatie over de Ruilkring, 
ook enkele cadeautjes: 
hergebruik, duurzaam, door 
leden vervaardigd. 

Dit willen we ook naar nieuwe 
leden uitstralen: je bent van 
harte welkom en dat tonen 
we nu ook op deze manier. 
Met meer leden wordt het 
‘pangelen’ steeds leuker. Dan is 
er meer vraag en aanbod. Meer 
handel. Meer sociale contacten 
onderling, alleen nu even niet 
fysiek.

Nog niet zo bekend met 
het concept van Ruilkring 
Hogeland? 
Kijk dan eens op de website: 
www.ruilkringhogeland.nl.

Daar vind je veel informatie. 
Je kunt bij ‘vraag’ en ‘aanbod’ 
zien wat leden zoal aanbieden 
en vragen. Ook kun je er de 
laatste nieuwsbrief lezen. 
Heb je daarna nog vragen? 
Neem gerust contact op via 
het contactformulier op de 
website.

Ben jij een van de twijfelaars 
die denkt: ik vind het concept 
leuk maar ik heb niets te 
bieden, geen idee wat mijn 
aanbod zou kunnen zijn?

Daar ben je niet de enige in. 
Maar iedereen heeft iets waar 
zij/ hij goed in is, iedereen heeft 
talenten. Denk niet alleen in 
spullen, maar ook in diensten, 
in delen van kennis, in er zijn 
voor de ander. In het uitlenen 
van gereedschap, in ... noem 
het maar op!

Doe je mee? Je bent van harte 
welkom!

Postzegels sparen
Wie spaart postzegels? 
Een liefhebber kan ze afhalen bij

Van der Hoek 
Bredeweg 1

Kip-geschnetzeltes  
(voor 3 personen)

in de hapjespan en bak de 
reepjes lichtbruin. Bak de 
champignons zonder vocht 
even mee. Met de witte wijn 
blussen. Voeg eventueel weinig 
champignonvocht en cognac 
toe en laat het 4 minuten 
koken. Als laatste de crème 
fraiche er door roeren en 
3 minuten laten pruttelen. 
Lekker met aardappelpuree, 
doperwtjes en een 
cranberrysaus.

Eet smakelijk!
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Hallo,

Wij zijn Thobias (11) en Christa Woldhuis (42). Wij zijn in het 
najaar van 2020 komen wonen aan de Middelstumerweg 20 in 
Kantens, samen met onze honden (Woezel en Bronco) en twee 
konijnen (Scruffy en Draakje). 

Wij wonen hier met erg veel 
plezier en zijn ontzettend blij 
met ons nieuwe huis en onze 
nieuwe plek! Het begint al 
heel erg als thuis te voelen. 
Afgelopen jaar was een heel 
vreemd jaar om te verhuizen 
en we vinden het dan ook lastig 
om invulling te geven aan een 
kennismaking met onze buren 
en buurtgenoten (het is een 

beetje zoeken naar wat wel en 
niet kan). 

Thobias is sinds onze 
verhuizing begonnen op OBS 
Klinkenborg en heeft het daar 
erg naar zijn zin; we hebben 
bijna dagelijks vriendjes over 
de vloer uit het dorp, wat hem 
erg blij maakt! Thobias zit in 

groep 7 en heeft nog geen 
idee wat hij later wil worden. 
Hij heeft als grootste hobby 
gamen, zoals veel jongens op 
deze leeftijd, maar is daarnaast 
ook heel lief en behulpzaam 
en houdt veel van dieren. Ook 
houdt hij erg van zwemmen en 
van muziek(luisteren).

Zelf werk ik als zzp’er 
(hulpverlener) onder de 
naam Christa Cares. Deze 
hulp bestaat uit verpleging, 
verzorging en begeleiding 
van mensen met een 
verscheidenheid aan 
problemen, met als doel zo 
zelfstandig en zo gelukkig 
mogelijk het leven in te kunnen 
richten zoals zij dat zélf graag 
willen.  
Daarnaast ben ik erg creatief 

en ben ik heel graag bezig met 
bouwen, ideeën uitwerken, 
knutselen en tekenen/
schilderen. Ik hou erg van 
wandelen en van het water; 
fijn dat we nu aan het water 
wonen! Ook hou ik erg van 
dieren.

We hebben ons tot nu toe en 
ondanks deze rare tijd erg 
welkom gevoeld in het dorp 
en hopen in de toekomst ook 
meer van onszelf te kunnen 
laten zien! 

Hartelijke groet, 

Christa en Thobias!

Iedereen die vv K.R.C. een warm hart toedraagt en dat met een 
kleine financiële bijdrage wil ondersteunen, kan lid worden van 
“De Club van 25” door het schenken van € 25,00 per kalenderjaar.

Inzamelpunt frituurvet en 
frituurolie bij vv K.R.C.
Houd je gebruikte frituurvet en frituurolie uit het milieu! Hoe kun 
je dit doen? Door je oude frituurvet/olie in te leveren bij vv K.R.C. .

De vereniging is erg blij met 
uw financiële ondersteuning 
en zal als blijk van waardering 
als volgt aandacht daaraan 
besteden:

 In de kantine van vv K.R.C. 
zal uw naam worden vermeld 
op het mooie Club van 25-bord 
boven de bar;

 Uw naam zal worden 
opgenomen in de lijst van 
leden van “De Club van 25” en  
worden vermeld op de website 
www.vvkrc.nl .  

Wil je ook bij “De Club van 25” 
van vv K.R.C. horen? Meld je 
dan aan bij: 

Roelf Blaauwwiekel 
(Langestraat 11) of  
Reinder Blaauwwiekel 
(Meidoornstraat 1).

Alvast bedankt!

Het Bestuur

Wat kun je inleveren? 
 Oude frituurvet en frituurolie 
 Jusresten 
 Olie waar u de oliebollen in 

heeft gebakken

Hoe kan je het inleveren? 
 Laat het frituurvet/olie eerst 

afkoelen; 
 Giet het vet/olie/jusresten 

terug in de originele 
verpakking of plastic fles die 

afsluitbaar is, bijvoorbeeld een 
wasmiddelenfles. 

 Sluit de verpakking goed 
af en gooi het vet/olie met 
verpakking in de gele inzamel-
container bij het voetbalveld 
van vv K.R.C.  

Hiermee steunt u vv K.R.C.!!!

Hartelijk daarvoor!

Het Bestuur
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Klouk
“Dij man komt mie bekìnd 
veur”, zee k, toun wie ien 
december noar Grunneger 
Kenniskwis “Klouk” keken. Der 
waren haitied kandidoaten 
west dij nait veul van Grunnen 
wizzen en der sums vot bie 
eerste ronde aal oetlagen. Mor 
dizze leste man van t seizoen 
kwam eerste vaaier vroagen 
radjes deur. Presentator 
Wiebe moakt mainstied aan t 
begun n kort proatje. De man 
haitte Kees Bolt, kwam oet 
Ol Pekel, was 68 joar en haar 
bie tebaksfebriek Theodorus 
Niemeijer ien Stad waarkt. 

Noam Bolt zee mie wel wat. 
Vrouger woonde bie ons op t 
ventwegje femilie Derk Bolt. Zol 
dit den heur zeun weden? Hai 
haar wel wat van n Bolt.

Zol e aander oavend nog meer 
over hom zulf lösloaten? Wie 
waren nijsgiereg worden. 
Ienainen laait e t woord KRC 
valen en loater dat e ien 
Röppen geboren was. Dou 
wizzen wie genog.

Kees ging mor deur mit punten 
hoalen. Zien Peerd van Ome 
Loeks haar e nog nait ienzetten 
huft.  
Op t lest haar e zes rondes 
overleefd en ston mit 23 
punten bovenaan.

Mien bruier oet Mij stuurde n 
mailtje of wie ook noar Klouk 

keken. Kees Bolt woonde toch 
vrouger bie joe ien Kannes, 
schreef e. Ons olle buren haren 
t ien Vraisland ook zain.

En zo ston Kees net veur 
kerstdoagen mit twij aander 
manlu ien finoale. TV Noord 
ging veurtied eefkes bie hom 
thoes laangs. Doar bleek 
dat e geern mit vraauw noar 
rommelmaarten ging en op 
zundag noar Duutse meziek 
luusterde.

Femilie mog mitkomen noar 
finoale. Der waren n stuk of 
wat vroagenrondes en t ging 
meroakel. t Ging zo goud dat 
Kees Bolt op t ènd oetroupen 
wer tot winnoar van Klouk 
2020. Hai kreeg de Klouktrofee, 
n bos bloumen en n eetbon.

Mit felisetoatsies oet Kannes! 
Anje van der Hoek-Linstra

O P R O E P : 
Grunneger Houkje

Wie wil af en toe iets in het 
Gronings schrijven voor in t 
Grunneger Houkje? 

Winters beeld
over ale doaken 
stoft snij 
n luchteg loaken 
van Stad tot Mij 
wereld is stil 
geluud is nait meer te heuren 
zel t mie ook gebeuren

t lot dut wat e wil

Siet Bootsman

Oet: t Èn van dat zummer

Expositie Pieky Doornbos  
in kerkje Rottum
Tot en met 21 maart hangen bijzondere schilderijen van Pieky 
Doornbos-Hilgenga uit Startenhuizen, in het kerkje van Rottum. 
De vormen in haar schilderijen zijn herkenbaar, maar ze zijn 
bijzonder qua kleur en qua materiaal. Als je goed kijkt zie je niet 
alleen een voorstelling in prachtige kleuren, maar zie je dat het 
schilderij is opgebouwd uit allerlei verschillende materialen. 
Zo kun je allerlei dingen in het schilderij ontdekken, een stukje 
kant, een stukje stof, een stukje krant en nog veel meer.  

Voor haar schilderijen gebruikt 
Pieky meerdere technieken en 
materialen. Ze  begint met een 
leeg vel patroontekenpapier 
en acrylverf en gaat daarna 
stempelen, sjabloneren, 
scheuren, plakken, tekenen, 
weer schilderen en 
sjabloneren. Dan wordt het 
afgewerkt met oliepastel. 
Dit heet: Mixed media. Het 
betekent dat er meerdere 
technieken en materialen 
gebruikt worden voor één 
werkstuk.

Pieky schildert en tekent al 
jaren! Voor verschillende 
technieken volgde zij diverse 
lessen en workshops. Ook 
geeft zij zelf workshops voor 
een kleine groep deelnemers. 
Het gaat dan vooral om 
“gewoon” lekker schilderen, 
waarna iedereen met een 
uniek en zelfgemaakt werkstuk 
naar huis gaat.

De expositie is dagelijks te zien 
van 10.00 uur tot 17.00 uur.  
De toegang gratis. Als u de kerk 
binnenkomt zult u natuurlijk 
even moeten controleren of er 
niet teveel bezoekers aanwezig 
zijn. 

voor de algehele  
verzorging van 

BEGRAFENIS  
OF CREMATIE 

Voor de begrafenis- en uitvaart- 
vereniging Kantens, en de voormalige 
verenigingen Usquert en Warffum  
en verder in de gehele regio. 

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

Uitvaartverzorging 
BOERSEMA

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

uitvaartverzorgingboersema@hotmail.com 
dag en nacht bereikbaar!
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Nieuws van Coöperatie EIK
“Milieu opwarming komt door: papa en mama* doen licht 
vergeten uit doen.”

Dit veelzeggende zinnetje schreef mijn kleindochter, waarmee 
ze haar ouders terecht wees. Van groot naar klein zijn we ons 
bewust van de energietransitie.

Bezuinigen is een eerste zaak 
waarmee we aan de gang 
kunnen gaan. Maar niet bij alle 
dingen gaat dat op, zoals bij de 
verwarming van onze huizen.

Een groot deel van de 
CO2-uitstoot (40% van 
het totaal) komt door 
verwarming van woningen 
en andere gebouwen. 
Daarom willen en kunnen 
we de warmtevoorziening 
verduurzamen. Dat kunnen 
we op verschillende manieren 
doen:

• De aanleg van een 
warmtenet is daar één 
van. Maar dat vraagt een 
complexe infrastructuur met 
warmtewisselaars, warmwater-
opslag-bassins en warmte 
leidingen naar de woningen.

• Ook kan geothermie 
toegepast worden. Bij 
geothermie wordt gebruik 
gemaakt van de warmte van 
de aarde. Daarom staat het 
ook bekend onder de naam 
‘aardwarmte’. In Groningen 
met zijn wierdendorpen is dat 
niet uitvoerbaar omdat in de 
wierden niet zo diep geboord 
mag worden. 

• Maar er is ook een 
mogelijkheid om uit 
koeienmest - via vergisting - 
groengas te verkrijgen. Wat 

een alternatief kan zijn voor 
aardgas. Bij veel coöperaties 
met veeboeren in Nederland, 
groot en klein, wordt dit al met 
succes toegepast. 

Hoe werkt de productie van 
groengas? 
Het is belangrijk om te weten 
dat methaan een belangrijk 
broeikasgas is, dus als dat niet 
in de lucht terechtkomt, scheelt 
dat een hoop uitstoot. Wat 
beter is voor het milieu. 

Om dat te verhinderen, 
worden er in de koeienstallen 
verschillende maatregelen 
getroffen. Een belangrijk 
voordeel van de vergister 
is, dat het twee belangrijke 
stikstoflekken dicht. “De mest 
wordt direct in een afgesloten 
ruimte geplaatst, waardoor er 
minder stikstof in het milieu 
terecht komt. En de mest die 
we na vergisting uitrijden over 
het land, het digistaat, trekt 
sneller de grond in en heeft 
dus ook minder tijd om stikstof 
aan de lucht af te geven.” Het 
geproduceerde methaan kan 
vanuit de vergisters naar lokale 
bedrijven of naar huishoudens 
gaan nadat het is opgewerkt 
tot groengas, wat aardgas kan 
vervangen.

Miljoen kilo CO2  
In Twente werkt men al zo om 
grote gebieden klimaatneutraal 
te maken. De zes vergisters 
van de veehouders leveren 
1,6 miljoen kubieke meter 
groengas, het equivalent van 
een miljoen kuub aardgas. Dit 
is goed voor 650 huishoudens. 
De totale CO2-besparing is 1,3 
miljoen kilo per jaar.

Lokale situatie 
De Energiecoöperaties EIK 
en Samenwind hebben de 
ambitie om de komende 
jaren de mogelijkheden 
voor een biogas-netwerk 
te onderzoeken, zodat 
in samenwerking met de 
melkveehouders, in het gebied 
rondom Usquert/Warffum, 
mogelijk biogas geproduceerd 
en getransporteerd kan gaan 
worden. 

De coöperaties hopen dat de 
Provincie en de Rijksoverheid, 
zoals in andere delen van 
Nederland al gebeurt, dit 

initiatief voor groengas in 
Groningen ook willen steunen. 

Het zou voor ons gebied rond 
Usquert/Warffum, ook omdat 
het historisch gezien een 
veeteeltgebied is, een oplossing 
kunnen zijn om aan de 
warmtevraag in de toekomst te 
voorzien. 

Om dat onderzoek te 
ondersteunen verwijzen we u 
naar de website ONDERZOEK 
GROEN GAS  
https://projectgroengas 
omgevingusquert.weebly.com

Wat is Bovenverwachting Uitvaarten?
Mariele Mijnlieff uitvaartbegeleider uit Stedum is grondlegger 
van het nieuwe platform Bovenverwachting Uitvaarten. Het is 
een vindplaats voor zelfstandig uitvaartbegeleiders in Noord 
Nederland. Volgens haar doen zelfstandige uitvaartbegeleiders 
er goed aan om zich samen te profileren. Omdat wat zij bieden 
aan mensen die uitvaartbegeleiding nodig hebben, echt 
bijzonder is.

Kern van de boodschap 
De meeste mensen weten 
niet dat je zelf mag kiezen 
wie de uitvaart gaat 
begeleiden, ongeacht -of 
en- waar u verzekerd bent. 
Kiest u voor een zelfstandige 
uitvaartbegeleider? Dan 
krijgt u meer aandacht, tijd 
en flexibiliteit, vaak ook 
nog voor minder geld. Dat 
is goed om te weten. Want 
als er een naaste komt te 
overlijden, moet er plotseling 
veel geregeld worden. Tal van 
keuzes passeren de revue en 
dat begint dus al met de keuze 
voor de uitvaartbegeleider. 

Vindplaats zelfstandige 
uitvaartbegeleiders 
Toch is het niet altijd 
makkelijk om een zelfstandig 
uitvaartbegeleider te vinden. 
De één adverteert hier de 
ander daar. En zowel in de 
krant als online hebben de 
grote organisaties meer budget 
voor zichtbaarheid. 

Daarom is Bovenverwachting 
Uitvaarten opgericht. 
Dit zijn allemaal hart-
gedreven, ervaren, lokale 
uitvaartbegeleiders, die de 
moed hebben om zich samen 
te profileren want: ‘Wij vinden 
belangrijk dat de mensen zélf 
kiezen’. 

Kies zelf wie bij u past 
Het maakt immers veel uit wie 
er bij u aan de keukentafel 
aanschuift. Als er een klik is 

tussen u, de uitvaartbegeleider 
en uw familie, dan helpt dat 
enorm bij het vormgeven 
van persoonlijk passend 
afscheid. De aangesloten 
uitvaartbegeleiders vindt 
u op de website: www.
bovenverwachting-uitvaarten.
nl. Per provincie staan 
daar ‘visitekaartjes’ van de 
uitvaartbegeleiders. Met 
één muisklik gaat u door 
naar de website van de 
uitvaartbegeleider die u 
aanspreekt.  Desgewenst 
kunt u ook bij leven een keer 
afspreken. Dat kost niets en 
geeft rust in het achterhoofd, 
biedt nabestaanden een 
leidraad en maakt ruimte in 
de week van het afscheid. 
Natuurlijk gunnen wij u nog 
een lang en gelukkig leven 
maar het is prettig om te weten 
wie er komt, als het zover is.

Te koop aangeboden:
Een halfhoogslaper van gelakt 
hout (den) voor matrasmaat 
200 x 90 cm, in goede staat.
Inclusief lattenbodem en 
matras. 
Een gelakt houten ledikant 
(dennenhout) met bedverhoger 

aan één zijde, voor matrasmaat 
200 x 90 cm, in goede staat. 
Ideaal voor peuters, maar ook 
ouder. Inclusief lattenbodem 
en matras.

Fam. de Vries - M 06-23475894t Schienvat: T 55 12 80
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Agenda Rottum
9 januari t/m 21 maart 
Kerk Rottum 
Expositie Pieky Doornbos 
Gratis entree

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag op de even-weken
Gesloten i.v.m. coronacrisis

Vaste activiteiten t Schienvat

Maandag 
08.00 – 21.00 uur 
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak) 
14.00 – 19.30 uur 
Inloopspreekuur 
versterkingscoördinator Jaap 
Hut

Dinsdag 
08.00 – 21.00 uur 
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak) 
16.00 – 17.00 uur 
Open spreekuur Fysiotherapie 
Kantens 
17.00 – 18.00 uur 
FysioFit 
19.15 – 20.15 uur  
Badminton (onder voorbehoud 
i.v.m. maatregelen corona) 
20.30 – 22.00 uur  
Tai Chi (onder voorbehoud 
i.v.m. maatregelen corona)

Woensdag 
08.00 – 21.00 uur 
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak) 
19.00 – 21.15 uur 
You Better Work (onder 
voorbehoud i.v.m. maatregelen 
corona) 
o.l.v. Ineke Doornbos (in 3 
groepen)

Donderdag 
08.00 – 21.00 uur 
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak) 
18.45 – 19.45 uur 
FysioFit 
20.00 - 22.00 uur 
Danstraining Vincent & Audrey

Vrijdag 
08.00 – 21.00 uur 
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak) 
15.00 – 17.30 uur  
Boeken-Lees-Kamer 
16.00 – 19.00 uur 
Cafetaria / restaurant 
(bellen voor bestelling)

Zaterdag 
08.00 – 21.00 uur 
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak) 
16.00 – 20.00 uur 
Cafetaria / restaurant 
(bellen voor bestelling)  
 
Kijk voor onze Menulijst op 
pagina 16

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

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.

KERKDIENSTEN
Gereformeerde kerk 
vrijgemaakt

De kerkdiensten van GKV 
Kantens kunt u in deze 
periode online meekijken. 
Elke zondagochtend wordt er 
om 09.30 uur een dienst live 
uitgezonden op YouTube. 
Deze kunt u vinden door 
als zoekfunctie ‘Beamteam 
Kantens’ in te vullen. 
Vervolgens kunt u op dat 
account klikken (en eventueel 
abonneren). 

 
Chr. Geref. Kerk Kantens

Als de lockdown 9 februari 
as. wordt opgeheven, worden 
er waarschijnlijk vanaf 14 
februari weer kerkdiensten 
gehouden. Tot die tijd is er in 
samenwerking met de CGK 
Kornhorn op zondagmorgen 
09.15 uur een uitzending via 
www.kerkdienstgemist.nl te 
volgen.

Zondag 14 februari 
09.30 uur – Student E. van der 
Heide 
14.30 uur – Student E. van der 
Heide

Zondag 21 februari 
09.30 uur – ds. J. Sijtsma 
14.30 uur – ds. J. Sijtsma

Zondag 28 februari 
09.30 uur – Kandidaat P.A. Kok 
14.30 uur – Kandidaat P.A. Kok 

 
Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum

Zondag 7 februari 
Geen dienst wegens lockdown

 Zondag 14 februari 
10.00 uur – prof. dr. L.J. van 
den Brom, Haren

Zondag 21 februari 
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk  
(dienst door kerkenraad)

Zondag 28 februari 
19.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk 
Vesper, m.m.v. Vincent Hensen-
Oosterdijk, orgel

 
Dorpskerk Rottum

Geen diensten i.v.m. 
coronacrisis

WEEKENDDIENSTEN 
DOKTERSDIENST: 
T 0900-9229

TANDARTSEN: 
Patiënten van de aangesloten 
praktijken binnen de Vereni-
ging Tandartsen Noord-Gronin-
gen kunnen bij spoedklachten 
het centrale nummer 0900-
0608 (kosten € 0,25 p/m) voor 
informatie over de dienstdoen-
de tandarts/tandartspraktijk 
raadplegen.  

Op de website www.vtng.nl 
kunt u een overzicht van de 
aangesloten praktijken zien.
De vaste spreekuren op zater-
dag en zondag zijn vervallen! 
Raadpleeg het 0900-0608 num-
mer voor meer informatie. 
www.vtng.nl voor informatie 
over dienstdoende praktijk en 
telefoonnummers

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

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

KOKS HERBERG B.V.,  
TAFELTJE DEK JE: 
T 050 - 3140211

MAALTIJDSERVICE  
OOSTERLENGTE: 
T 0597 – 412613
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zaterdag 6 februari  
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18.00 uur
T 551788 (OBS)

IJsvereniging Kantens informeert:
Op 28 december 2020 werd een gebruikersovereenkomst getekend tussen de IJsvereniging Kantens, 
vertegenwoordigd door de voorzitter J. Wever en gemeente Het Hogeland, vertegenwoordigd door 
de burgemeester H.J. Bolding, voor wat betreft het tijdelijke gebruik van een gedeelte van het 
terrein van de ijsbaan. 

Dit in verband met plaatsing 
van een tijdelijke school met 
bijkomende voorzieningen 

op het terrein. In deze 
overeenkomst is ook het 
tijdelijke gebruik van het 
gebouw van Kantster 
Jeugdhonk/IJsbaan 
opgenomen. Inmiddels is 
op vrijdag 15 januari 2021 
gestart met de voorbereidende 
werkzaamheden voor de bouw 
van de tijdelijke school.

Als reminder willen we 
nog even meedelen, dat 
de blikcontainers zijn 
teruggezet en weer gebruikt 
kunnen worden. Echter, de 
blikcontainer bij de IJsbaan is 
verplaatst i.v.m. de bouw van 
de tijdelijke school en staat nu 
langs het wandelpad naar het 

gebouw van KJH/IJsbaan.

Het Bestuur


