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Ondertussen was ook de strijd 
losgebarsten tussen een zestal 
natuurijsverenigingen, die 
streden om de eer om de 1e 
marathonwedstrijd op natuurijs 
te mogen organiseren. Geen 
strijd om leven en dood, maar 
wel een heuse wedloop. Die 
strijd werd gewonnen door 
de natuurijsvereniging in 
het Friese dorp Burgum. De 
ijsdikte was over de hele baan 
minimaal 3 centimeter en op 
sommige plekken rond de 4 
centimeter.

Enkele natuurijsbanen zullen 
echter niet open gaan of slechts 
met moeite, want ongeduldige 
schaatsers/schaatssters 
probeerden de banen uit 
en zakten door het ijs. Wat 
natuurlijk schade toebracht 
aan het ijs. Die verenigingen 
kunnen slechts hopen, dat de 
vorst nog even doorzet, want 
anders is het voor dit moment 
einde oefening voor deze 
verenigingen.

Onze ijsbaan was inmiddels 
mooi dichtgevroren en is 
spiegelglad. De eerste meting 
op 13 december 2022 was 
slechts 2 cm, maar na een 
goede nachtvorst zaten wij 
op 14 december op 4 cm ijs. 
Met andere woorden, nog 2 
cm te gaan. Op donderdag 
15e december werd opnieuw 
gemeten en we hadden 1 
cm aangroei. Die middag 
werd de beslissing genomen 
om op vrijdagmiddag tegen 
13.00 uur open te gaan 
voor onze jeugdleden en de 
schoolkinderen. Helaas ging dat 
uiteindelijk niet door, want er 
was verder geen aangroei meer 
van het ijs en door de lichte 
dooi lag er water op het ijs. 

Na een redelijke nachtvorst van 
vrijdag op zaterdag hebben we 
besloten om zaterdagmiddag 
open te gaan. Eerst voor de 
jeugdleden, maar het ijs bleek 
zodanig goed, dat de baan 
werd geopend voor álle leden. 
Ook op zondag was de ijsbaan 
geopend.

Als een kleine ‘extra’ 
hebben wij een mobiele 
kunststofijsbaan opgebouwd in 
de theaterwerkplaats van Toke 
van Oorsouw, Oosterweg 4 in 
Kantens. Deze baan is geopend 
van:

Zaterdag 24 december   
van 14.00 tot 17.00 uur 
Maandag 26 december   
van 14.00 tot 17.00 uur  
(2e Kerstdag) 
Woensdag 28 december   
van 14.00 tot 17.00 uur 
Speciale schaatsen voor deze 
kunststofijsbaan zijn aanwezig. 

Blikcontainers 
In verband met Oud en Nieuw 
worden de blikcontainers van 
de IJsvereniging tijdelijk verwij-
derd. Vanaf 30 december 2022 
worden de containers weg-
gehaald en deze worden na 1 
januari 2023 teruggeplaatst.

Het bestuur van de IJsvereni-
ging wenst iedereen fijne 
feestdagen en een voorspoedig 
maar vooral gelukkig 2023.

IJsvereniging Kantens
Koning Winter is gearriveerd in Nederland, maar lijkt slechts op doorreis te zijn. De vraag is dan 
ook, hoelang Koning Winter van plan is om te blijven ‘hangen’ in Nederland en dan vooral in 
de noordelijke provincies. De schaatskoorts slaat overal in Nederland toe, de fabrikanten van 
schaatsen pakken groot uit en de winkels hebben een redelijke voorraad aan diverse soorten 
schaatsen. 
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Uw naam is:  
Cato ten Hallers-Tjabbes, 
Oosterweg 1, Kantens.
 
Wat at u als kind het liefst?
Zuurkool en Franse kaasjes, 
samen met mijn vader aan 
een verre hoek van de tafel; 
de rest van de familie vond het 
‘stinken’.

Wat deed u het liefst in de 
kinderjaren?
Van alles in de Arnhemse 
bossen vlak bij ons huis: 
stroompjes verleggen in de 
beekjes daar, cantharellen 
zoeken, in bomen klimmen en 
afdalen in oude ijskelders waar 
vleermuizen hingen.

Wat was uw grootste hobby?
Nieuwsgierig zijn naar zowat 
alles.

Welk beroep heeft u 
uitgeoefend?
Zeebioloog, zowel onderzoek 
doend als adviserend over 
mondiaal beleid voor het 
zeemilieu.

Wat is uw grootste ergernis?

Het geklungel van onze 
regering, zoals met het beleid 
voor de gaswinningsschade 
hier in Groningen.

Wat mist u tegenwoordig het 
meest uit uw jeugdjaren?
De goede wil om er met 
elkaar wat van te maken, 
zoals in de periode na de 
heftige oorlog, zoals wij die 
onder andere in Arnhem en 
later als oorlogsvluchteling 
meemaakten.

Waarover maakt u zich 
tegenwoordig de meeste 
zorgen?
De razendsnelle achteruitgang 
van de biodiversiteit en het 
milieu en het gebrek aan 
erkenning van die snelle 
verslechtering.

Wat zou u graag nog eens 
willen doen?
Het ‘Serenade’ strijkkwartet van 
Jozef Haydn spelen als eerste 
violist.

Wie schrijft er de volgende 
keer met de kroontjespen?
Rudy Ephraim.

Hier krijg ik energie van
Het jaar loopt ten einde en wat was het weer een bijzonder jaar!
Na twee jaar corona, ging de wereld en ons sociale leven dit 
voorjaar weer (bijna) helemaal open. En hoe fijn was het dat er 
weer van alles georganiseerd werd, zoals de Kinderspeelweek, 
wandelvierdaagse, Kaanster Summer Festival en de jaarlijkse 
pompoenwedstrijd in Stitswerd. Ook kon er weer gefeest en 
gevierd worden, zoals onlangs nog het 125-jarig jubileum van de 
ijsvereniging.

Het jaar 2022 gaat ook de 
boeken in als een ‘crisisjaar’. 
Dat begon met de oorlog in 
Oekraïne, waarbij heel veel 
Oekraïners zijn gevlucht voor 
de oorlogsdaden van Rusland. 
Zelfs in Kantens hebben we een 
groep Oekraïense vluchtelingen 
tijdelijk kunnen opvangen. 
De oorlog in Oekraïne was de 
oorsprong van meer crisissen, 
waaronder de asielcrisis, 
woningcrisis, voedselcrisis en 
energiecrisis.

Energie: 
   Coöperatie EIK zet zich al 

jaren in voor energiebesparing. 
En met de huidige hoge 
energieprijzen is dat 
belangrijker en noodzakelijker 
als ooit. 

   Door de coronajaren zijn 
veel mensen meer op zichzelf 
geworpen geweest en hebben 
daar op sociaal gebied onder 
geleden. Sommigen raakten 
gedemotiveerd of zelfs licht 

depressief. Ze hadden geen 
energie meer. 

   Wanneer wij elke maand 
weer veel reacties en kopij voor 
de nieuwe Lougnijs ontvangen, 
maken wij daar met al onze 
energie (tijd en enthousiasme) 
weer een gevulde krant van.

Om dit jaar van vele crisissen 
positief af te sluiten hebben 
we daarom een aantal 
dorpsbewoners gevraagd: 
“Waar krijg jij energie van?” 
Verspreid door t Lougnijs vindt 
u hun antwoorden en wie weet 
krijgt u daar óók energie of 
inspiratie van!

Als redactie van t Lougnijs 
wensen wij u allen veel licht, 
warmte én energie toe bij de 
komende feestdagen en in het 
nieuwe jaar.

Een dagje bij en rondom het huis “rommelen”. Iets later opstaan, 
een kop koffie bij een eigengemaakt Engels ontbijtje en dan even 
de digitale krant lezen. Daarna de tuin in, onkruid verwijderen en 
de tuin op orde maken.

Antoinette Jager  
(Kantens)

Ik krijg veel energie van mijn kinderen

Coby Kooman 
(Kantens)
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SUW en de Delthe fuseren per 1 januari 2023
Woningcorporaties SUW en De Delthe worden samen Woningstichting Goud Wonen. Vanaf 1 januari 2023 fuseren Stichting Uithuizer 
Woningbouw (SUW) en Stichting De Delthe. De nieuwe organisatie gaat ‘Woningstichting Goud Wonen’ heten. Door de fusie kunnen 
de corporaties hun huurders beter van dienst zijn in het aanbieden en onderhouden van goede en betaalbare woningen. 

Aanleiding 
SUW en De Delthe zijn relatief 
kleine organisaties die beiden 
voor grote opgaven staan op 
het gebied van versterking 
en verduurzaming van hun 
woningbezit. Dat maakt de 
organisaties kwetsbaar. 
De corporaties voelen zich 
verantwoordelijk voor goede, 
betaalbare woningen en 
tevreden huurders. Door de 
krachten te bundelen zijn zij 
beter in staat om, ondanks 
complexe regelgeving, de 
dienstverlening op peil te 
houden en waar mogelijk te 
verbeteren. 

Het fusiebesluit 
Na een zorgvuldig 
onderzoekstraject is 
vastgesteld dat een fusie 
van beide corporaties 
meerwaarde heeft voor de 
dienstverlening aan huurders 
en de uitvoering van de 
volkshuisvestelijke opgaves. 

Het fusiebesluit is genomen 
nadat huurdersorganisaties, 
gemeente Het Hogeland en 
andere belanghouders een 
positieve zienswijze hebben 
afgegeven en de Minister voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening zijn goedkeuring 
heeft gegeven. 

Goud Wonen 
Het Goud in de naam van 
de woningstichting is een 
vertaling van het Groningse 
‘Goed’. Toekomstig bestuurder 
van Goud Wonen, Harry 
Oosting: “Goed wonen op 
het ‘Hoogeland’, dat is waar 
de organisatie voor staat.” 
Woningstichting Goud Wonen 
wil een verhuurder zijn die 
betrokken en zichtbaar 
in de buurt is. De nieuwe 
organisatie wil zorgen voor 
een goede dienstverlening en 
een goede woonkwaliteit. Dat 
betekent niet alleen goede 
woningen, maar ook samen 

met huurders kijken wat er 
nodig is om prettig te wonen. 
De medewerkers van zowel 
SUW als De Delthe brengen 
veel kennis en ervaring mee 
in de nieuwe organisatie. 
Dat samenbrengen maakt 
de organisatie sterker. Er is 
dan ook voor alle huidige 
medewerkers van de beide 
corporaties een plek bij Goud 
Wonen. 

Bezoekadres en werkplekken 
De corporaties zijn momenteel 
bezig om een nieuwe locatie 
te vinden voor het kantoor 
van Goud Wonen. Het lukt 
niet om dit nog voor 1 januari 
2023 te realiseren. Daarom 
blijven voorlopig de huidige 
kantoorpanden van SUW en De 
Delthe in gebruik. 

Algemene informatie 
Woningstichting Goud Wonen 
is een fusie tussen SUW en 
De Delthe. Beide corporaties 

verhuren betaalbare woningen 
in de sociale huursector in 
gemeente Het Hogeland. 
SUW bezit 767 woningen in 
Uithuizen. De Delthe heeft 
556 woningen in Usquert, 
Warffum, Kantens, Zandeweer, 
Eppenhuizen, Rottum en 
Stitswerd.

Reizen geeft nieuwe ideeën 
en energie.

Toke van Oorsouw  
(Kantens)

Nieuwe planning in 
de sloop-nieuwbouw 
Kantens
In de uitvoering van de versterkingsopgave in Kantens is 
sprake van vertraging ten opzichte van de eerder vastgestelde 
planning. De sloop en nieuwbouw in de Kooistraat is een lang en 
ingewikkeld proces, waarin gemeente Het Hogeland, Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG) en Woningstichting De Delthe 
samen optrekken. Voor woningeigenaren ziet het proces er 
anders uit dan voor huurders en dat maakt het ingewikkeld 
om een gezamenlijke planning te volgen. Daarom hebben deze 
partijen een nieuwe realistische planning vastgesteld. 

Vernieuwde planning
In deze nieuwe planning is opgenomen dat de woningeigenaren 
en huurders aan de Kooistraat (fase 1) uiterlijk in de tweede 
helft van 2024 kunnen terugkeren naar hun nieuwe woningen. 
Na afronding van deze verhuizingen kan de volgende fase van 
start. Afronding van de volledige versterkingsopgave zal dan in de 
eerste helft van 2027 zijn. 

Informatiebijeenkomst
De bewoners aan de Kooistraat (fase 1) zijn op maandag 19 
december 2022 door de gemeente en NCG via een bijeenkomst 
geïnformeerd over deze gewijzigde planning en wat dit precies 
voor hen betekent. Verder hebben ook de andere bewoners in 
de versterkingsopgave (sloop-nieuwbouw) hierover een brief 
ontvangen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Gemeente Het Hogeland 
www.hethogeland.nl/aardbevingen 
aardbevingen@hethogeland.nl 
088 – 345 88 88 

De Delthe 
bewonersconsulent huurders 
Katelijn Smits 
info@dedelthe.org
06 – 10 42 29 05 

Versterkingspunt Het Hogeland,  
Nationaal Coördinator Groningen 
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl 
info@nationaalcoordinatorgroningen.nl 
088 – 041 44 77 
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Als men de naam Roodehaan hoort dan denkt men aan het 
plekje dat tussen Warfhuizen en Saaksum aan het Reitdiep 
ligt. Of misschien ook wel aan een uitgaansgelegenheid in 
Westeremden. Dat klopt allebei, want er is een connectie 
tussen beiden.

de Jacob Tilbusscherweg 
met de mededeling dat 
het woongedeelte van 
desbetreffende boerderij te 
huur werd aangeboden. Dat 
was één probleem minder. 
Wat betreft een nieuwe 
bedrijfslocatie hadden Teus 
en Karin wel wat te kiezen: in 
Garnwerd, Oosterwijtwerd, 
Garrelsweer en Westeremden 
werden horecagelegenheden 
aangeboden. 
Westeremden had een 
advertentie in een regionale 
krant geplaatst waarin een 
stichting nieuwe uitbaters 
zocht voor Viskenij. Op dat 
moment draaide dit op 
vrijwilligers omdat de vorige 
uitbaters met pensioen waren 
gegaan. Met de vrijwilligers 
was Viskenij maar zeer beperkt 
open. Het stichtingsbestuur 
heeft heel wat 
overredingskracht  – tot en met 
een gesprek met Pier Prins de 
wethouder – moeten inzetten 
om de gemeente zover te 
krijgen inzake vergunningen. 
Toen dachten beide partijen 
dat de zaak rond was. Maar de 
omwonenden waren niet zo 
blij; die hadden de jaren ervoor 
overlast ervaren van met 
name de jeugdigen. En dan 
is er ook nog een dorpshuis 
in Westeremden: “je moet 
elkaar niet beconcurreren, 
maar samenwerken” was 
het motto van Teus. Er was 
een convenant tussen het 
dorpshuis en Viskenij, maar 
volgens Teus kunnen beide 
partijen door – ongedwongen – 
samenwerking, meer bereiken. 
Teus en Karin zijn naar alle 
partijen open geweest met 
hun plannen en hebben de 

Tot en met 2018 was daar 
aan het Reitdiep een camping 
met de naam Roodehaan. 
Van 2007 tot en met 2018 
werd deze camping gerund 
door Teus van Ruiswijk en zijn 
partner Karin Hardonk. Naast 
de camping was er ook een 
restaurant. Daarnaast was er 
ook regelmatig live muziek te 
beluisteren. Op een gegeven 
moment moest er een keuze 
gemaakt worden: doorgaan 
en concessies doen of op 
een andere plek het bedrijf 
voorzetten zoals je dat zelf 
wilt. Er werd voor het laatste 
gekozen, maar dat was zeker 
niet de gemakkelijkste weg. 
Omdat Teus en Karin er ook 

woonden moest er een ander 
woonhuis en opslag voor de 
bedrijfsinventaris gevonden 
worden. Vlakbij de camping 
stond een leegstaande 
boerderij die al jaren te koop 
stond en de eigenaar wilde 
dat verhuren: een huis en 
opslagplaats waren gevonden. 
Ondertussen werd er gezocht 
naar een nieuwe plek voor hun 
Roodehaan, want deze naam 
wilden ze ‘meenemen’. Helaas 
kwam er binnen twee maand 
extra druk bij hun zoektocht, 
want de boerderij werd 
verkocht. 

Op hun – dubbele – zoektocht 
stuitten ze op een bord aan 

inwoners erbij betrokken. 
In oktober 2019 vond de 
opening plaats door de 
eerder genoemde wethouder, 
zodat Roodehaan op vrijdag, 
zaterdag en zondag gasten kon 
ontvangen in Westeremden. 

Halverwege de maand maart 
2020 werd het ook voor 
Roodehaan wel even slikken, 
omdat alle horeca vanwege 
corona dicht moest. Na drie 
weken kon men wel uit de 
voeten met de anderhalve-
meter-maatregel en ging men 
over op afhaalmenu’s: één 
medewerker bij de telefoon en 
één kassamedewerker; Teus 
en Karin konden natuurlijk 
binnen de anderhalve meter 
samenwerken. Roodehaan 
moest ook wel creatief zijn 
want ze kwamen niet in 
aanmerking voor ‘corona-
compensatie’ omdat ze o.a. 
niet meer op hun oude adres 
zaten maar natuurlijk ook geen 
starter waren in Westeremden. 
In juni 2020 konden ze weer 
open maar mochten maar 30 
gasten per keer ontvangen. Er 
werden live-bands uitgenodigd 
en samen met de artiesten 
bepaalden ze de entreeprijs. 
Deze live optredens werden in 
Westeremden gewaardeerd, 
want de mail liep vol 
met aanmeldingen. Ook 
leveranciers-ondernemingen in 
de omgeving profiteren zoals 
Waddenvarkens en Gradiënt 
Natuurbeheer. Zo bleven er 
regelmatig artiesten slapen bij 
de buurvrouw van Roodehaan 
die een bed-en-breakfast heeft; 
dit adres fungeert tevens wel 
eens als ‘back stage’ waar de 
artiesten tussendoor verblijven 

als ze niet op het podium 
staan. ‘s Zaterdags spelen 
de ‘stevige’ bands en op de 
zondagmiddag is het tijd voor 
het ‘lichtere’ genre. 
Met wel 25 á 30 optredens per 
jaar op het programma, is zo’n 
overnachting naast de deur 
erg handig want er komen ook 
internationale artiesten. Het 
stichtingsbestuur was zeer 
welwillend want er waren twee 
ruimtes van elk 100 m2  – met 
rookruimtes. Binnenshuis 
roken is inmiddels wettelijk niet 
meer toegestaan en de vaste 
wand tussen de twee grote 
ruimtes werd in samenwerking 
met de stichting vervangen 
door een flexibele afscheiding. 
Deze maatregel was vanwege 
de anderhalve-meter-regel 
ook belangrijk om door de 
coronatijd te komen. Daarnaast 
waren de afhaalmenu’s ook 
van groot belang toen aan het 
eind van 2021 – dus tijdens de 
feestdagen – de Roodehaan 
wederom geen gasten mocht 
ontvangen. Afhalen kon wel, 
dus bedacht Roodehaan dat 
een feestmaal tijdens Kerst 
toch op echt servies geserveerd 
moest worden voor het 
restaurantgevoel. Hierdoor 
mist Roodehaan wel wat 
servies… Overigens kun je nog 
steeds afhalen. 

Nadat alles weer open mocht, 
kon men bij Roodehaan het 
vertrouwde weekschema 
weer gebruiken. Roodehaan is 
vrijdag tot en met de zondag 
open. De maandag is de dag 
om bij te komen want het 
zijn drie intensieve dagen. ‘s 
Dinsdags beginnen de eerste 
voorbereidingen: planning. 
Woensdag heeft een vrije 
invulling. Op donderdag begint 
Karin met de voorbereidingen 
in de keuken: snijden, bakken, 
koken en het maken van 
bijvoorbeeld de sauzen. Een 
gedegen voorbereiding zorgt 
voor een soepel verloop tijdens 
de drie uitvoeringsdagen. 
De menukaart bestaat uit 
vleesgerechten, visgerechten, 
vegetarische- en veganistische 
gerechten. Naast haar 
werkzaamheden in Roodehaan, 
is zij ook beeldend kunstenaar 
en heeft onder andere het 
kunstwerk in de rotonde aan 

de Havenweg in Uithuizen 
gemaakt. 

Teus daarentegen houdt 
zich met van alles bezig bij 
Roodehaan, behalve het 
koken. Dat heeft mede te 
maken met zijn loopbaan. Hij 
begon als hulpverkoper in 
de kleding en heeft binnen 
verschillende kledingbedrijven 
verschillende functies 
gehad: van filiaalmanager 
tot trouble-shooter. 
Door werkgerelateerde 
omstandigheden kwam er een 
einde aan Teus’ loopbaan in de 
kledingbranche.
Na zijn ontslag heeft Teus 
overal ‘geklust’ om te 
ondervinden wat het best 
bij hem past. Samen met 
vrienden heeft hij in 2001 een 
eetcafé gerund in Ede – waar 
Teus vandaan komt – maar 
de compagnons gingen er na 
verloop van tijd één voor één 
uit. Omdat hij geen zin had in 
nieuwe compagnons heeft hij 
het café verkocht. Zijn neus 
stond richting Groningen 
vanwege een sollicitatie bij een 
kledingzaak wat uiteindelijk 
niet doorging. Ondertussen 
woonde Teus bij Karin in 
Vinkhuizen en begon verhalen 
te schrijven. Toen kwam de 
camping van Roodehaan in 
beeld en verhuisden ze beide 
naar Roodehaan.

Ze kunnen zich op 
verschillende vlakken goed 
uitleven, omdat ze enerzijds 
de regie kunnen houden over 
hoe ze Roodehaan runnen en 
het daarom betaalbaar houden 
voor een grote doelgroep. En 
anderzijds kunnen ze zaken 
doen met gelijkwaardige 
partijen zoals leveranciers, 
artiesten en ook kunstenaars. 
Elke drie maanden worden de 
kunstwerken in Roodehaan 
‘ververst’ en heeft dit 
restaurant ook de functie van 
galerie. Dit werd destijds ook 
al op de camping gedaan. Een 
kunstenaar heeft een keer 
aan Teus gevraagd: “hoe is het 
mogelijk dat er bij Roodehaan 
meer werk verkocht wordt dan 
in menig galerie”. Teus zijn 
antwoord was simpel: “mensen 
kijken er langer naar”.

Zwanny Hofman
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Licht?
In de afgelopen tijd zie je ’s avonds steeds meer lichtjes in 
de straatjes van Kantens. Het is een mooi gezicht, al die 
lichtjes die afsteken in het donker van de avond. Het is 
sprookjesachtig.
Tegelijk weet je ook dat het voor veel mensen een moeilijke 
tijd is. Misschien heb je het zelf wel moeilijk. 
Dat maakt dat ik me ook wel verdrietig voel als ik al die 
lichtjes zie. Wat gebeurt er allemaal achter die lichtjes, wat 
gebeurt er allemaal achter de voordeur? Kun je het nog warm 
krijgen in huis? Is er nog genoeg geld voor eten? Gaat het wel 
met je?
Je weet dat er mensen zijn die het moeilijk hebben. Je weet 
ook dat we liever niet laten zien dat we het moeilijk hebben. 
Niemand mag zien dat het niet meer gaat. En dus gaat het 
licht aan. De buitenkant moet mooi blijven.
Dat gevoel heb ik ook met ons Kerstfeest. Lichtjes om het 
donker te verbergen. Vrolijkheid om de pijn maar niet 
te voelen. Pijn ook van de eenzaamheid als je ziet dat bij 
anderen het huis vol zit maar jij bent alleen. Pijn omdat je 
alleen bent al zit de kamer vol, verdriet om die lege plek in de 
woonkamer.

Zo is Kerst iets geworden van de buitenkant. Als het maar 
mooi lijkt, als het maar leuk en gezellig is. Maar zit je op zo’n 
kerstfeest te wachten? Wat heb je daar nou aan?
Er is een verschil in ons Kerstfeest en het allereerste 
Kerstfeest. Tijdens het allereerste Kerstfeest ging het niet 
om leuk en gezellig. Het ging om de geboorte van een niet 
gepland kindje in een stal. Er zat ook niet echt iemand te 
wachten op dit kindje. En toch gaat het met Kerst over dit 
kindje met de naam Jezus. Dit kindje wordt het licht van de 
wereld genoemd. Niet dat Hij overal slingers ophangt en doet 
alsof alles mooi en goed is, leuk en gezellig, maar juist omdat 
alles niet goed en mooi is. Kerstfeest is eigenlijk het feest van 
het licht dat schijnt op de ellende, de pijn en verdriet zodat 
het zichtbaar wordt. Niet om elkaar eens flink uit te lachen 
en na te wijzen maar om een einde te maken aan de ellende, 
want dit kind is Gods Zoon. Hij werd juist geboren omdat het 
niet goed gaat met ons en met deze wereld. Hij werd geboren 
om ons te redden.

‘Tja’, zeg je nu misschien, ‘Dat is dus mislukt, er is nog ellende 
genoeg in deze wereld’. Het klopt dat er nog ellende is maar 
dat wil niet zeggen dat het altijd zo zal blijven. Er komt een 
moment dat deze wereld nieuw zal worden en tot het zover 
is, wil Hij voor ons zorgen. Wanneer je dat beseft dan ga 
je Kerst op een hele andere manier vieren. Juist waar het 
moeilijk is, wil Jezus voor je zorgen en bij je zijn. Je mag Hem 
daarom vragen.
Ik hoop dat u goede Kerstdagen mag beleven!
 
Ds. Kortleven

Als je op internet kijkt bij ‘Oplaadpalen in Kantens voor 
elektrische auto’s’, dan zie je het adres Bredeweg 20 staan. Dit 
is niet goed. Wél goed is als je op de Bredeweg vanuit het dorp 
rechts afslaat naar Kantens-Buiten voorbij het bos. Daar vind 
je aan de rechterkant bij de eerste parkeerplaats tussen de 
twee eerste huizenblokken een oplaadpaal. Dit is een openbare 
oplaadpaal van een algemeen commercieel bedrijf zoals je die 
overal kunt vinden.

Het is de bedoeling om daar 
in de naaste toekomst ook 
een deelauto van JustGo te 
plaatsen.
Auto’s staan gemiddeld 
23 uur per dag stil, terwijl 
autobezitters maandelijks 
hoge vaste lasten hebben 
voor de auto. Daarvoor biedt 
de deelauto een perfect 
alternatief. Het gebruikmaken 
van de deelauto is dan ook 
vooral interessant voor 
huishoudens die hun tweede 
auto niet vaak gebruiken. 
Zij delen dan de (deel)auto 
met medegebruikers. Dat 
heeft verschillende voordelen: 
minder belasting voor het 

milieu, minder auto’s in het 
straatbeeld en het biedt 
ook voordelen voor de 
portemonnee niet te vergeten. 
Zo is berekend dat er voor elke 
deelauto zo’n 4 tot 10 auto’s 
van de weg kunnen verdwijnen.
Deelnemen aan een deelauto-
project is ook goedkoper dan 
het hebben van een eigen auto. 
Het reserveren van een 
deelauto gaat via een speciale 
JustGo Sharing-app.
Meer informatie is te vinden op 
www.justgo/hoewerkthet .

Namens het bestuur,
John van de Rijdt

Mij werd gevraagd een paar regels te schrijven over iets wat 
je energie geeft. Nu kon ik op korte termijn niet zo snel wat 
bedenken, dus begaf ik mij op een voor mij vertrouwd pad: 
Google. Ik zocht bij citaten over energie en vond het volgende:
Niemand realiseert zich dat er mensen zijn die veel energie 
besteden om alleen maar normaal te zijn.
Albert Camus, Frans schrijver, essayist en Nobelprijswinnaar 
literatuur (1956) 1913-1960.

Nadat ik dit tot mij liet doordringen is mijn goede voornemen en 
ik hoop voor een ieder, om te bezuinigen op energie.

Eric de Klerk  
(Stitswerd) 

Pietenvoetbal bij 
Kabouters van vv K.R.C.
Elke zaterdagochtend is er kaboutervoetbal bij vv K.R.C. 
van 10.00 tot 11.00 uur. Zo ook op zaterdag 3 december. De 
kabouters waren druk bezig met warmlopen en gingen net met 
hun wekelijkse oefeningen aan de slag toen... om de hoek van 
de kantine twee Zwarte Pieten kwamen aanlopen!

De kinderen keken eerst eens 
goed, maar toen de pieten 
dichterbij kwamen wisten ze 
niet hoe snel er pepernoten 
gehaald konden worden!!!
Net als elk jaar deden de Pieten 
mee met voetbal. En je kunt het 
al raden... de Pieten werden er 
aan alle kanten uitgespeeld! 
Maar de Pieten kregen toch wel 
een kans om nog te scoren.
Na 30 minuten stond de ranja 
klaar en kregen ze een mooi 

gevuld zakje snoep voor mee 
naar huis.
Als klap op de vuurpijl hadden 
de Pieten nog een verassing; 
alle kaboutertjes kregen - net 
als JO10 - een prachtige Hoodie 
met hun initialen, gesponsord 
door Wim Hartlief! Hoe cool is 
dit! Wat een prachtige koude 
maar gezellige ochtend was 
het. 
Bedankt Pieten!  
Tot volgend jaar! 

vv K.R.C. wenst iedereen  
fijne kerstdagen en  

een gelukkig en sportief 
2023.

Ik krijg erg veel energie van reizen met de camper, zowel korte 
trips dicht bij huis als lange reizen naar het buitenland. 
Ik vind het heerlijk om nieuwe gebieden te verkennen met de fiets 
of lopend en dan vaak geocachend. 

Paulien Ros  
(Rottum)
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Sinterklaas bij 
Kindcentrum Kantens
Maandag 5 december kwam in alle vroegte muziekvereniging 
Boreas om voor ons weer prachtige Sinterklaasliedjes te spelen. 
En terwijl zij speelden, wachtten heel veel kinderen met hun 
papa en mama of opa en oma op de aankomst van Sinterklaas.

Dit najaar hebben de intern begeleider en ondergetekende een 
rondje ‘klassenbezoek’ gehouden. Dit doen we een aantal keer 
per schooljaar en het zijn mijn mooiste dagen als directeur. 
We zitten namelijk op de eerste rij en mogen kijken naar het 
mooiste wat er wat mij betreft bestaat: het onderwijs optima 
forma. Zes onderwijsprofessionals die allemaal hun eigen 
kenmerkende onderwijsstijl hebben en allemaal hun eigen 
ervaring en expertise. Allemaal zoeken zij naar manieren 
waarop ze de leerlingen kennis kunnen meegeven die zij nodig 
hebben om straks de grote stap naar het voortgezet onderwijs 
te kunnen zetten. Er kan geen theatervoorstelling tegenop als 
je bij het moment bent waarop een leerling ineens begrijpt hoe 
hij of zij die grote getallen onder elkaar kan zetten en daardoor 
makkelijker een som kan optellen, of een leerling waarbij ineens 
het kwartje valt wanneer hij of zij inziet waarom je een s met 
een komma in de lucht schrijft voor het woord ochtend.  

iets-oudere-buurvrouw of 
-man zagen, wilden die ook 
wel eens eventjes proberen. 
En de leerlingen die het een 
makkie vonden, zochten 
naar manieren hoe ze hun 
klasgenoot konden uitleggen 
hoe die som nou precies in 
elkaar zat en vonden dat 
uitleggen weer geen makkie.
De bovenbouw vond de 
samen-werk-tafel super 
gezellig, hielpen de meester 
mee met nadenken over welke 

Abrupt werd Boreas verzocht 
om te stoppen met spelen, 
want er was een belangrijk 
telefoontje… Sinterklaas was 
aan de lijn! Dee telefoon werd 
op speaker gezet en met 
een microfoon eronder was 
Sinterklaas voor iedereen 
verstaanbaar.
Sinterklaas vertelde dat hij 
gestrand was in Middelstum. 
Ozosnel was door zijn 
enkel gegaan en had echt 
vreselijke pijn. Er was een 
dierenambulance gebeld en 
met spoed werd hij opgehaald.
Alleen.... hoe moest Sinterklaas 
nu op school komen met zijn 
pieten....
Gelukkig was daar snel een 
oplossing en er werd tegen 
Sinterklaas gezegd dat hij 
moest blijven waar hij was en 
dat er hulp onderweg was... 
Het zou allemaal goed komen!

Na het ophangen van de 
telefoon waren de kleine 
kinderen helemaal onder de 
indruk; Sinterklaas belt gewoon 
naar school, dat is toch wel 
heel bijzonder …

De brandweer werd gebeld 
en gevraagd of ze misschien 
een uitruk wilden doen voor 
Sinterklaas om hem met 
loeiende sirenes naar school te 
brengen. Daar konden ze geen 
nee tegen zeggen en al heel 
snel hoorden we (het hele dorp 
haha) de brandweersirenes 
en kwam Sinterklaas met zijn 
pieten gelukkig veilig op school.

De directrice nam het woord 
over en heette Sinterklaas van 
harte welkom op onze school. 
Ze was superblij dat hij ook 
dit jaar de school weer wilde 
komen bezoeken.

Alle kinderen hadden een 
leuk stukje, dansje of liedje 
voorbereid samen met hun 
Juf of Meester en konden dit 
laten zien in de gymzaal en 
werden beloond met vele 
pepernoten. Toen iedereen 
geweest was ging Sinterklaas 
langs alle klassen om iedereen 
een cadeautje te geven en een 
praatje te maken.

De dames van de AR 
(activiteitenraad) zorgden weer 
voor een lekkere versnapering 
en zo was het nog heel lang erg 
gezellig met elkaar.

Sinterklaas werd in een 
erehaag uitgezwaaid en 
uitgezongen door de kinderen 
en 
we bedankten Sinterklaas en 
de pieten voor hun komst.

Tot volgend jaar !!!!!

Groetjes van de kinderen van 
OBS Klinkenborg en Kind-H

Als leerkracht is het 
voortdurend zoeken naar 
manieren om iets uit te leggen, 
om kinderen te betrekken bij 
nieuw te leren lesstof. Kinderen 
kunnen niet van half 9 tot half 
3 stil zitten achter een tafeltje, 
zeker jongere kinderen niet. 
Bovendien willen we onze 
leerlingen niet alleen kennis 
meegegeven, maar ook de 
vaardigheden om op zoek 
te gaan naar kennis, weten 
waar ze dat kunnen zoeken 
en samen te werken rondom 
onderwerpen. 
We werken op de Klinkenborg 
in de middenbouw en 
bovenbouw met trio-
combinatiegroepen. Drie 
kalenderleeftijdgroepen 
bij elkaar. Naast de grote 
verschillen in leeftijden zijn er 
ook individuele verschillen. 
De één heeft meer uitleg en 
begeleiding nodig bij aan te 
leren lesstof dan de ander. 
Die ander begrijpt de basisstof 
misschien wel zo snel dat hij 
of zij zich snel gaat vervelen. 
Dan kan het zijn dat je ‘maar’ 
14 leerlingen in je groep hebt 
zitten, maar door die enorme 
individuele verschillen is 
het lesgeven dan wel een 
uitdaging. Nu kunnen we 
daarop gaan zitten mopperen 
en ons als team verongelijkt 
voelen, maar we kunnen het 
ook anders bekijken. Want wat 
als wij als OBS Klinkenborg 
nu eens heel erg goed gaan 
worden in het lesgeven in trio-
combi’s?
De twee ‘oude’ rotten in het 
vak binnen ons team, wilden 

wel de uitdaging aannemen 
om eens anders met een 
reken- of taalonderwerp 
aan de slag te gaan. Juf 
Esther ontwierp daarop een 
lessenserie rekenen met geld. 
De instructie over geld gaf zij 
aan alle middenbouwgroepen 
en dus al die verschillende 
leeftijden, tegelijk. De lesstof 
die de leerlingen hierover 
moesten maken, was op 
het niveau passend bij 
hun kalenderleeftijd. Onze 
onderwijsassistent Tamara 
maakte er een complete winkel 
bij met een echte kassalade en 
(net echt) geld, waarmee de 
leerlingen praktisch konden 
oefenen. 
Meester Mark ging aan de 
slag met taal. Hij creëerde 
een rijke taalhoek waarin 
alle materialen aanwezig 
zijn die met taal te maken 
hebben: woordenboeken, 
spellingskaarten, ‘weetjes’-
posters en een plek waar je 
gemakkelijk met elkaar kunt 
samenwerken. Hij bekeek 
welke taalonderdelen nog niet 
helemaal optimaal door de 
leerlingen werden beheerst 
en organiseerde gerichte 
opdrachten waarmee ze aan 
de slag kunnen om juist díe 
vaardigheden te verbeteren.
Het resultaat: de leerlingen 
waren sterk betrokken bij de 
lessen. Er hing geen enkele 
leerling verveeld achterover op 
zijn of haar stoel. Geen leerling 
zat eindeloos neuspeuterend 
naar buiten te kijken. Sterker 
nog, de leerlingen die de 
opdrachten van hun net-

materialen nu precies in die 
Taalkast moesten komen. Het 
gevolg is dat de taalhoek echt 
van de leerlingen is geworden. 
Bovendien ben ik bang dat ik 
binnenkort van mijn plekje hier 
in t Lougnijs wordt verdreven, 
omdat de leerlingen nu 
fanatiek bezig zijn met ‘creatief 
schrijven’. Het ‘ouderwetse’ 
opstel. 

Laurà Gerards
directeur

Waar ik energie van krijg is de vraag.
Een tijdje geleden plaatste ik mijn stukje over het starten van 
yogalessen in Kantens. 
Ik had nooit verwacht dat er binnen 2 weken al zoveel reacties op 
zouden komen en ik kan nu vol trots zeggen dat ik al 3 groepen 
les geef per week. 
Daarnaast kwam de vraag vanuit de basisschool of ik de kinderen 
ook yoga wilde geven. Zowel de kinderen als ik zijn er enthousiast 
over en we leren veel van elkaar. 
Ik krijg er super veel energie van om mijn passie voor yoga te 
delen met anderen. 

Kirsten Smit  
(Kantens)

Oliebollen
Op vrijdag 30 december gaat het team van stichting Project 
Oekraïne oliebollen bakken! Wilt u ook oliebollen bestellen?  
Dat kan door onderstaand strookje in te leveren op Pastorieweg 
11 in Kantens, te bellen met fam. Veldman (552 424) of een email 
te sturen naar projectoekraine@live.nl

Bestellen kan tot uiterlijk donderdag 29 december. 
De opbrengst wordt besteed aan de projecten, zie  
www.projectoekraine.nl

Team Kantens gaat dit jaar bakken op het adres: Pastorieweg 11 
in Kantens.  
Ook vrije verkoop van oliebollen, daarbij geldt: op =op. 

Tijdens de verkoop van de oliebollen is er ook snert en 
bonensoep verkrijgbaar voor € 2,50 per kop. Op = op.  
Tevens is er koffie of thee verkrijgbaar voor € 0,50 per bekertje.

Bestellingen kunt u op 30 december tussen 11.00 uur en 16.00 
uur afhalen op Pastorieweg 11 in Kantens.Eventueel bezorgen 
wij ook.

Bestelling oliebollen/appelbeignets
Ik wil graag: 
 
 

 oliebollen á € 0,75 

 oliebollen met krenten/rozijnen á € 0,75 

 appelbeignets á € 0,85

Ik kom ze ophalen om: ………uur

Laten bezorgen bij: (max.10 km vanaf Kantens) voor € 0,50: 

Naam:  .............................................................................................  
 
  
Adres: …………………………………………………………………………………. 

Telefoon: ………………………………………………………………………………….

Ik krijg energie van nieuwe projecten, bijvoorbeeld opknappen 
van dingen, nieuwe nummers repeteren met de band, sporten/
karate, de zon, mijn hondje, drummen en juist de dingen te doen 
waarvan ik denk: dat kan ik niet of daar ben ik te oud voor, dus 
echt jezelf uitdagen.

Roelf Schaank  
(Kantens)
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t Schienvat
Hieronder een korte uiteenzetting van de stand van zaken 
betreffende t Schienvat. Dit om duidelijkheid te geven omtrent 
de situatie en de huidige stand van zaken en om geruchten over 
sluiting op korte termijn in de kiem te smoren…

Zaterdag 3 december was de Goedheiligman met de pieten 
in Rottum. Er waren twaalf kinderen met ouders en éen oma 
aanwezig. Het was een gezellige drukte.

Bij binnenkomst speelde Maria 
op de piano. Het werd nog 
even spannend want de piet 
die voorop liep wilde gelijk 
weer weg…
Wat bleek… er was alleen 
pianospel te horen en geen 
zang. Dat vonden de Sint en de 
pieten niet zo leuk. Ze stelden 
voor om de binnenkomst 
opnieuw te doen.
Aldus geschiedde. Uit volle 
borst en met pianospel werd 
het gezelschap toegezongen en 
binnengehaald.
Sint ging ook nog op zijn boek 
zitten en de pieten vonden 
dat wel grappig. Alle kinderen 
kregen persoonlijke aandacht 
van de Sint en pieten. De één 
durfde naar de Sint te gaan, 
terwijl de ander veilig bij de 
papa of mama bleef.  
De allerkleinsten kwamen 
bij Sint op schoot. Hij was 
verbaasd dat de meisjes zo 
rustig waren; dat had Sint wel 
eens anders mee gemaakt. 
Er werden leuke gesprekken 
gevoerd met de oudere 
kinderen. Er waren nog twee 
turnsters in het gezelschap en 
zij lieten hun kunsten zien. 
Er werd nog gezongen en op 
het laatst kregen alle kinderen 
een cadeau en werd alles 

tegelijk uitgepakt.  Met een 
“dag Sinterklaasje“ werden 
Sinterklaas en de pieten 
muzikaal uitgezwaaid. 

Meer nieuws
De kaartclub is alweer een 
tijdje bezig. Op de eerste 
vrijdag van de maand wordt er 
weer geklaverjast.
Ook de toneelclub is weer van 
start! Er wordt druk geoefend 
voor de uitvoering in februari. 
We hebben in september 
en november een borreluur 
gehad.
Op 17 december hebben we 
kerststukjes gemaakt o.l.v. 
Jannie Dijk en Tanneke van Dijk.

Agenda
- Tweede Kerstdag is er de 
gebruikelijke fakkeltocht vanaf 
Bethlehem.
- 10 februari algemene 
ledenvergadering VDR
- 18 februari toneeluitvoering 
de Kloosterspeulers

Wij wensen iedereen fijne 
feestdagen en een gezond 
2023. 

Bestuur Vereniging 
Dorpsbelangen Rottum

Visit Rottum!
Voor wie de expositie in de kerk van Rottum nog niet heeft 
gezien: tot 8 januari kan men nog bekijken: keramiek van 
Margreet de Vries en schilderijen van Marianne Nagtegaal. Vlak 
voor Kerst staat in de kerk dan ook weer een prachtige 
kerstboom. Op 15 januari starten we met een nieuwe expositie 
van Pieky Doornbos: Mixed-media art.  

‘t Hoeske van Thais Joaptje is zoals altijd, rond deze dagen, weer in 
kerstsfeer. U kunt even binnenlopen en proeven van Kerst in de 
negentiende eeuw: beven en klappertanden.  
Als u het Hoeske aan de buitenkant bekijkt zult u zien dat de 
dakgoten ontbreken. Deze liggen nu te drogen en worden daarna 
voorzien van een nieuw verfje en een nieuwe coating.  

Wilt u meer weten? We hebben een nieuwe website:  
visitrottum.nl. 

Klein, enthousiast, gemengd koor Pavane zoekt een
alt, tenor en bas. 

Wij zingen polyfonie uit de Renaissance en maken
soms uitstapjes naar moderner werk. 

Onze repetities zijn op maandag van 16.00-18.30 uur
in het dorpshuis van Stitswerd. 

Voor meer informatie, bel dirigent Michiel de Vries:
050-2809813.

 

Financieel
Door de uitgaven in 2022 
en 2023 tot het minimum te 
beperken én door in overleg 
met de gemeente huuruitgaven 
te beperken, leeft t Schienvat 
financieel nog en denkt het 
bestuur het gebouw tot en met 
maart 2023 open te kunnen 
houden. Bij de gemeente is 
bekend dat haar financiële 
steun verhoogd moet gaan 
worden om het gebouw ook 
daarna open te kunnen houden. 
In diverse besprekingen 
heeft wethouder de Visser 
toezeggingen gedaan het 
voortbestaan van t Schienvat 
te willen continueren. Het 
bestuur van t Schienvat heeft 
ook suggesties gedaan uit 
welke potjes die gemeentelijke 
financiële steun mogelijk kan 
worden geboden. Al deze 
suggesties zijn tot op heden 
door de gemeente onbenut 
gebleven…. 
De wethouder is nu dan ook 
aan zet om tot een oplossing 
te komen. Het  is vijf voor 
twaalf om haar uitspraken om 
te zetten in daadwerkelijke 
(financiële) steun. Of ... bevestigt 
de wethouder het bestaande 
beeld over de politiek van 
“alleen maar het verkopen van 
mooie praatjes, maar als het 
op daden aankomt niet thuis 
te zijn”….. Dat geeft weinig 
vertrouwen voor de toekomstige 
relatie tussen politiek en 
burger. Wij verwachten van 
de wethouder daden naar 
de woorden en hebben er 
vertrouwen in dat de wethouder 
deze daden ook gaat bieden!

Tarieven
Helaas zullen de tarieven 
voor gebruikers naar boven 
bijgesteld moeten worden; deze 
tarieven zijn simpelweg al jaren 
te laag. Vanaf 1 januari 2023 zal 
de prijslijst worden aangepast 
en is de oude prijslijst niet meer 
geldend voor prijsafspraken. 
Het idee is dat gebruikers “naar 
draagkracht” een bijdrage gaan 
leveren voor het gebruik van 
de ruimten. Zo zullen we de 
gebruiker ook gaan belasten. 
Doelstelling van het bestuur 

is om iedere gebruiker te 
behouden voor t Schienvat, met 
elk zijn eigen financiële bijdrage.
Hoe dit ingevuld gaat worden 
zonder dat dit tot een lager 
gebruik van t Schienvat leidt, zal 
in individuele gesprekken met 
gebruikers afgesproken moeten 
worden. Totdat deze gesprekken 
zijn gevoerd, zullen de huidige 
tarieven gewoon blijven gelden.

Organisatorisch
Bij de installatie van het interim 
bestuur zijn er een aantal 
aanmeldingen geweest om als 
vrijwilliger aan de slag te gaan 
in t Schienvat. Tot op heden is 
van dit aanbod te weinig gebruik 
gemaakt. In de komende 
periode zal het bestuur daar 
meer praktische invulling aan 
gaan geven. 
Zo zullen we gaan proberen 
om periodiek (eenmaal per 
maand?) met een groepje 
vrijwilligers het gebouw een 
grote schoonmaakbeurt 
te geven. Voor het regulier 
schoonmaakwerk zal een 
andere oplossing gevonden 
gaan worden, afhankelijk van de 
financiële mogelijkheden.
Ook proberen we het gastheer- 
of gastvrouwschap een nieuw/
ander leven in te blazen, zodat 
ook de koffie en theevoorziening 
(bij met name vergaderingen 
van niet inwoners) ingeregeld 
kan worden, zonder dat 
alleen de bestuursleden deze 
voorziening moet faciliteren.

Kortom, er is genoeg te doen 
de komende maanden! Een 
uitdaging, maar we hebben 
er alle vertrouwen in dat we 
met inzet van iedereen in 
het dorp t Schienvat voor het 
dorp kunnen behouden. Zeker 
gezien een aantal mooie grote 
activiteiten in t Schienvat, die 
al op de agenda voor 2023 
staan, moeten we er als dorp 
voor kunnen zorgen dat in de 
toekomst er een plek in 
het dorp blijft waar we 
kunnen samenkomen!

Het bestuur
Foto Willem van Wijnen
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www.centrumvoorgezondheidvoorvrouwen.nl 
Facebook: centrum jarka

Op de afgelopen jaarvergadering van 16 november jl. hebben 
we met René Zuidema en Jan Westerlaken twee nieuwe 
enthousiaste bestuursleden mogen verwelkomen! Fijn, 
omdat er daardoor meer ruimte ontstaat om de activiteiten 
voor de Kaanster omgeving te verhogen. Over de praktische 
taakverdeling binnen het bestuur zullen we nog gaan 
overleggen en communiceren.

Om te zorgen dat de vereniging de belangen van Kantens kan 
blijven behartigen in de toekomst, is uw jaarlijkse financiële 
steun nodig. Bij de huis-aan-huis verspreide uitnodiging voor 
de jaarvergadering was dan ook het verzoek opgenomen om de 
jaarlijkse contributie over te maken, zodat we ook financieel een 
basis te hebben voor de werkzaamheden. Hoeveel te meer leden, 
hoeveel te beter, omdat het aantal steunende leden een signaal 
is naar andere instanties omtrent de steun/draagvlak dat de 
vereniging geniet in het uitdragen van haar activiteiten!

Bijdrage
Veel inwoners hebben een bijdrage voldaan, maar we hopen 
dat de inwoners die nog geen bijdrage hebben gedaan, dit 
alsnog willen doen! U kunt uw contributie voor het jaar 2022 
van € 6,00 (voor gezinnen) en € 3,00 (voor alleenstaanden) 
overmaken op: NL 12 RABO 0342 2021 62, t.g.v. Vereniging voor 
Dorpsbelangen Kantens 
onder vermelding van uw naam en adres.

Iedereen hartelijk bedankt voor uw steun!!!

Namens het bestuur,
Arnold Doornbos | Voorzitter
Wim Hartlief | Penningmeester 
Francis v.d. Kamp | Bestuurslid
Piet Knot | Bestuurslid
Jan Westerlaken | Bestuurslid
René Zuidema | Bestuurslid

Advendo weer op de planken
Toneelvereniging Advendo is sinds kort weer bezig met 
het voorbereiden van een zelfgeschreven toneelstuk. Het 
jubileumjaar 2022 waarin Advendo maar liefst 90 jaar bestond, 
is vanwege de coronapandemie geruisloos voorbij gegaan. In 
2023 zullen we alsnog ons jubileum gaan vieren met een speciaal 
geschreven stuk, waarin typetjes uit oude stukken elkaar op de 
camping ontmoeten en allerlei vreemde avonturen beleven. Naast 
de huidige spelersgroep zullen ook oud-spelers een gastrolletje 
vervullen. Helaas kunnen we dit stuk niet op ons gebruikelijk 
moment - eind januari - ten tonele brengen, maar zult u tot het 
voorjaar moeten wachten 
op dit bijzondere stuk. Wij 
hebben er veel zin in. Hopelijk 
u ook! In een volgende editie 
van t Lougnijs krijgt u meer 
informatie hierover.

Toneelvereniging Advendo

Nieuws van de

Ik krijg energie van het ontwerpen en programmeren van games.

Marcel Eissens  
(Kantens)

Ik krijg energie van gezellig uit eten met vrienden, vakantie, 
een goed boek en een goed gesprek. Een dag in de week thuis 
lanterfanten in pyjama met een boek, serie of sport op tv geeft 
mij genoeg energie voor de komende week.

Groeten Tanneke van Dijk  
(Rottum)
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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!

Zundag 4 december, n òfsproak mit de Noordmannen om te proaten mit Gerad, ons mulder en 
mit ons over “Blad”. Wie haren om haalf zes wekker zet, want om en bie zeuven uur zollen ze der 
weden en wie haren heur n ontbijt touzegd. Dus, monnen je der op tied bie weden dat boudel 
kloar staait. Klokslag zeuven uur stond Gerad veur deur en Wiebe en Erik waren der even loader. 
Gezellege, vrundelke lu dij vot aanschoven veur n kopke thee en n stoetje. Tiedens t eten hemmen 
ze gaang van zoaken van mörn oetlegd.

Noordmannen ien Kannes

t Eerste uur was veur Gerad bie 
meulen en van negen tot tien 
uur veur ons. Hartstikke goud!
Rond negen uur kwamen drij 
verkleumde manlu weer bie 
ons ien hoes. Gaauw n kop 
kovvie zet en dou gezelleg aan 
keukentoavel mit mekoar aan 
proat. Ie wizzen krekt wanneer 
ie ien oetzenden waren, want 
din was microfoon op joe richt. 
Ien t twijde uur kwam Erik mit 
zien column en aalgedureg 
meziek der tussendeur vanzulf.
Tied vloog om! Ze haren veul 
interesse veur ons tiedschrift 
“Blad”. Zulf kwam k ook nog 
aan bod om wat te vertellen 
over ale joaren dat k aan 
Klinkenbörgschoul stoan haar 
en over ons tenailverainen 
Advendo.
Aal mit aal n poar schiere 
uurkes ien ons mooie dörpke.
Kannes is weer op koart zet.

Fred en Janny Reiffers 

Radio Noordprogramma 
Noordmannen rechtstreeks 
vanoet Kannes

Dinsdagmörn negentwinneg 
november wer k beld deur 
Wiebe Klijnstra van Radio 
Noord mit de vroag of k op 

zundagmörn mitwaarken wol 
aan heur radio-oetzenden van t 
programma Noordmannen.
Omreden dat k ien Kannes 
geboren en getogen bin en dat 
k wel goud Grunnings proat en 
dat k aal hail laank mulder bin 
van meulen Grode Geert. Ook 
Fred Reiffers was nuigd veur 
dizze rechtstreekse oetzenden. 
Dat wollen Fred en ik wel. 
Zundagmörn vaaier december 
mos k om zeuven uur aal bie 
Fred en Janny weden, woar wie 
eerst mit nkander n stoetje 
eten gingen mit kovvie en thee 
derbie.
Ook Wiebe Klijnstra en Erik 
Hulsegge schoven aan toavel 
om veurtied t programma deur 
te proaten.

Oetzenden begon om acht 
uur en mensen konden thoes 
vot mitluustern. t Eerste uur 
wollen ze eerst mit mie aan 
struun ien Kannes. t Mos 
bie meulen ophollen, dus t 

was mooi om bie brug aan 
Oosterweg te begunnen en din 
wieder Grootstroat laangs noar 
meulen tou, haar k docht.

Wiebe en Erik stelden 
onderwegens veul vroagen, 
mor k kon zulf ook veul 
vertellen. Mien proatje 

ging over vrouger, over mien 
mooie jeugd wat k haar op 
Oosterweg. k Mog vertellen 
over café Harms woar k 
vrouger wel ais mit mien 
pa kwam en schandpoal en 
rechtsproak kwam ook aan 
bod. Zai vrougen mie of k wel 
ais wat oetspookt haar ien 
dörp, zodat k din meschain 
ook te schande ien schandpoal 
stoan haar. Mit Old en Nij heb 
k wel ais mit mien buurman 

zien bruier wat oetspookt mit 
n spuitbus zulverspray van 
kerst en bie mien bruier en 
schoonzus op roam spoten wat 
nait goud kwam. Gelukkeg is 
dat alpmoal verjoard.
En Kannes haar vrouger wel 
tien krudenierswinkeltjes, 
woarvan k mie drij herinnern 
kin. 

Meulen Grode Geert kwam as 
leste aan bod. As je doar aal 
twijenvatteg joar rondlopen as 
mulder, din beleef je wel ais 
wat.
k Vertelde t verhoal van t jong 
verlaifde stel dat onder bie 
meulen ien daipsonnerwaal zat 
en toun ze vot waren dat der n 
rooie BH lag en dat k t stel mit 
heur kano nooit weer zain heb. 

t Uur was zo veurbie mit 
veul proaterij en tussentieds 
meziek. t Was ieselk kold dij 
mörn en wie haren ale drij 
n drup aan neus hangen. t 
Twijde uur zaten wie bie Fred 
en Janny aan toavel woar 
Fred zien verhoal vertellen 

mog over zien oetgeverij en 
t tiedschrift “Blad”. k Vond t 
schier om mit te doun aan 
t Radio Noordprogramma 
Noordmannen.
 
Groutnis, 
Gerad Werkman 

Jaarprogramma Vrouwen van NU 
 
Dinsdag 17 januari 2023:
Spreker van de Gemeente Eemsdelta met als onderwerp: Afval 
anders. 
Plaats: Hippolytushoes te Middelstum. 
Aanvang: 19.30 uur

Noteert u alvast in uw agenda:
21 februari 2023 Chris Steenbergen, Cliniclowns
21 maart 2023 De heer S.J. Tuinstra, archeoloog
18 april 2023 Annelien de Winter, emigratie naar Brazilië

Ik zal me tot een paar dingen beperken: ik krijg vooral energie 
van lange wandeltochten, mooie muziek (van Bach tot de 
Velvet Underground) en boeiende lezingen over wiskunde en/
of natuurkunde. Van een mooi wiskundig bewijs kan ik echt een 
warm en blij gevoel krijgen. 

Alfred ten Hoeve  
(Stitswerd)
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Badminton (vol)
20.00 – 22.00 uur
Advendo
20.30 – 22.00 uur
Tai Chi

Woensdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
15.00 – 17.00 uur
Kaanster Vlinthippers
19.30 – 20.45 uur
You Better Work
o.l.v. Ineke von Hebel

Donderdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
19.30 – 21.00 uur
Damclub ‘Het leert vanzulf’

Vrijdag 
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
09.00 – 10.00 uur
Yoga o.l.v. Kirsten Smit
20.00 – 24.00 uur
Biljartvereniging ‘de kleine tafel’

Zaterdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)

Voor vragen of verdere 
informatie kunt u bellen met 
t Schienvat: 551 280 
Voor reservering van ruimte: 
Rinie Meihuizen: 552 032

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 nummer  
0900-0608 voor meer informa-
tie. 

AGENDA Rottum
 
Tot en met 8 januari 2023
Kerk Rottum
10.00 – 17.00 uur
Expositie keramiek en 
schilderijen
Gratis entree

Maandag 26 december
2e Kerstdag
Fakkeltocht vanaf Bethlehem

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk 
Gesloten

Dinsdag 17 januari
t Schienvat
20.00 uur
Jaarvergadering Vrouwen van 
Nu

Zaterdag 21 januari 
t Schienvat
20.30 – 23.00 uur
CSCW Nieuwjaarsbingo

VASTE ACTIVITEITEN T 
SCHIENVAT

Maandag 
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak)
09.00 – 10.00 uur 
Yoga o.l.v. Kirsten Smit

Dinsdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
19.00 – 20.15 uur

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.

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  
Middelstum. M 06 51255926 
www.binnenwerk-psychothe-
rapie.nl

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

MAALTIJDSERVICE  
OOSTERLENGTE:  
T 0597 – 412613  

KERKDIENSTEN
PROTESTANTSE GEMEENTE 
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
 
Zondag 25 december
1e Kerstdag
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
(Antoniuskerk)

Zondag 1 januari
10.30 uur – 
Nieuwjaarsochtendgebed
(gebouw Salem)
m.m.v. ds. R.P. Oosterdijk en 
Vincent Hensen-Oosterdijk
met koffie, nieuwjaarsrolletjes 
en nieuwjaarsdronk
 
Zondag 8 januari
10.00 uur – pastor F. 
Groenbroek, Veelerveen
Gezamenlijke dienst 
met Boazkerk gemeente 
Westeremden
(Antoniuskerk)
Koffie/thee in gebouw Salem
 
Zondag 15 januari
10.00 uur – prof. L.J. van den 
Brom, Haren
(Antoniuskerk)
 
Zondag 22 januari
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
viering Heilig Avondmaal
(Antoniuskerk)
Koffie/thee in gebouw Salem
 
Zondag 29 januari
19.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Wintervesper m.m.v. Vocaal 
Ensemble Het Hoogeland
(Antoniuskerk)

GEREFORMEERDE KERK 
VRIJGEMAAKT

Zondag 25 december
1e Kerstdag
09.30 uur – Klaas Plas, 
leesdienst
14.30 uur – ds. L.S.K. 
Hoogendoorn 
(in Middelstum)

Maandag 26 december
2e Kerstdag
10.00 uur – Kinderkerstfeest
 
Zaterdag 31 december 
19.30 uur – ds. L.S.K. 
Hoogendoorn

Zondag 1 januari
10.00 uur – ds. E. L. van ‘t Foort
14.30 uur – ds. E. L. van ‘t Foort

Zondag 8 januari
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. N.W. 
Dijksterhuis 
(in Middelstum)

Zondag 15 januari
09.30 uur – ds. L.S.K. 
Hoogendoorn
14.30 uur – ds. L.S.K. 
Hoogendoorn

Zondag 22 januari 
11.00 uur – ds. H. de Hullu
14.30 uur – ds. L.S.K. 
Hoogendoorn 
(in Middelstum)

Zondag 29 januari
09.30 uur – ds. J. Sijtsma
16.30 uur – ds. H. de Hullu

KERKDIENSTEN CHR. GEREF. 
KERK KANTENS
 
Zaterdag 24 december
20.30 uur – ds. J.G. Kortleven
Kerstnachtdienst in 
Antoniuskerk

Zondag 25 december
1e Kerstdag 
09.30 uur – ds. J.G. Kortleven
feestelijke morgendienst; 
daarna brunch
13.00 uur – ds. J.G. Kortleven
kinderkerstfeest 

Zaterdag 31 december
Oudejaarsavond
19.30 uur – ds. J.G. Kortleven

Zondag 1 januari
Nieuwjaarsdag
09.30 uur – ds. J.G. Kortleven
14.30 uur – ds. J.G. Kortleven

Zondag 8 januari
09.30 uur – ds. J. Sijtsma
14.30 uur – ds. J. Sijtsma

Zondag 15 januari 
14.30 uur – ds. J.G. Kortleven
19.00 uur – ds. A. Aalderink

Zondag 22 januari
09.30 uur – ds. J.G. Kortleven
14.30 uur – ds. J.G. Kortleven

Zondag 29 januari
09.30 uur – ds. J.G. Kortleven
14.30 uur – ds. J.G. Kortleven
 
DORPSKERK ROTTUM
 
Zaterdag 24 december
19.00 uur – ds. H. Poot
Kerstnachtdienst
(in Zandeweer)

Maandag 26 december
19.00 uur – ds. E.B.G.W. Ockels 
(in Rottum)

Zaterdag 31 december
19.00 uur – br. R. Schripsema
(in Rottum)

Zondag 8 januari
19.00 uur – ds. J. den Admirant
(in Rottum)

Zondag 15 januari
19.00 uur – ds. H. Poot
(in Zandeweer)

Zondag 22 januari 
19.00 uur – ds. J.M. Mout
(in Rottum)

Zondag 29 januari
19.00 uur – ds. A.J. Fraanje
(in Rottum)
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Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens

Drukwerk: 
De Print - Winsum

OUD PAPIER
 

Zaterdag 28 januari  
09.00 uur t/m  

zondag 29 januari  
18.00 uur 

T 551788 (OBS)

Foto van de maand
Kiezen
Je zult maar jong zijn en de wereld van snoep mag nog worden ontdekt… 
Grote en kleine zus hebben - zo te zien - hun keuze gemaakt. Middelste broer is er vooralsnog niet 
uit….

© Fotografie Paul Moonen

Giften
Afgelopen periode mochten we 
de volgende giften ontvangen:
Orgelcommissie Antoniuskerk 
€ 30,00
Voetbalvereniging K.R.C.  
€ 25,00
Schoolbestuur Lauwers&Eems 
€ 25,00
Stichting Speelweek Kantens 
€ 25,00
Gereformeerde Kerk 
vrijgemaakt 
€ 25,00

Wij danken u heel hartelijk voor 
uw bijdrage!

Redactie t Lougnijs


