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Schrale pompoenen  
maar overvloedige humor
Vol enthousiasme en in alle ernst meld ik studentenverenigingsgenoten dat ik dit weekend al 
maanden geblokt heb in mijn agenda vanwege de pompoenwedstrijd in mijn thuisdorp. Spot 
en hoon vallen me ten deel. Mijn uitleg mag niet baten. De samenvatting van hun oordeel: het 
dorp is dúrps en een wedstrijd wie de zwaarste en grootste pompoenen kweekt klinkt pauper. 
Stelletje cultuurbarbaren zonder groene vingers. Ik reis toch naar het hoge noorden.

De droge zomer heeft onze 
pompoenplant parten 
gespeeld. Hij verdeelde 
zijn energie over te veel 
pompoenen en legde te vroeg 
het loodje. We wandelen 
naar het dorpshuis met 
een pompoen die op onze 
weegschaal nog geen twee kilo 
aangaf. Als altijd: drie soorten 
pompoensoep, stokbrood met 
smeersels en vruchtenbowl 
en pompoencake. We prijzen 
de kok en kokkinnen in alle 
toonaarden.
Dan is het tijd voor de 
waarheid. Het maakt niet uit 

dat de pompoenen al de hele 
tijd op het podium liggen en 
óverduidelijk is wie met de 
titel naar huis gaat. Het gaat 
om het ritueel. Het gordijn 
wordt weggetrokken, de 
ouderwetse bascule onthuld. 
Twee mannen van een zekere 
leeftijd met een zekere 
achteruitgang in het zicht – 
dus gewapend met hun (lees)
bril – ontfermen zich over het 
gewichtige meet- en weegwerk. 
Met flink (verbaal) geweld 
wordt de scharminkelige 
kleinste pompoen opgetild. 
“Dat gewicht klopt niet, de 

naamsticker zit er nog op,” 
zegt de één. Hij trekt de sticker 
eraf en waarschuwt de ander 
van het duo: “Ga op afstand 
staan, de weegschaal slaat vast 
door.” Het gewicht? Tien gram. 
De volgende pompoen is aan 
de beurt. De één grijpt haastig 
in: “Laat die tien gram niet op 
de bascule liggen, dat is niet 
eerlijk.”
Het duo voorziet hun 
werkzaamheden van het 
nodige commentaar. Een stem 
vol onderdrukte spanning: 
“Ja, já, kijk, kijk toch eens.” 
De ander komt praktisch: 
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“Welk gewicht moet erbij?” De 
eerste die vollédig opgaat in 
het kijkwerk: “Ja, dat weet ik 
toch niet.” Over de omtrek van 
nummer twee: “Maatje 39.” 
Komt zijn partner: “Die zijn er 
meer in de zaal?” Geestdriftig 
geknik. “Nou, deze pompoen 
is van Stol, dat komt goed 
overeen.”
Onze eigen pompoen komt 
voorbij. De bascule geeft twee 
kilo aan. “Dat kan niet, thuis 
was hij geen twee kilo,” roept 
mijn altijd goudeerlijke moeder. 
Mijn vader steekt anders in 
elkaar: “Dat kan prima. Dat 
is gewoon beter. Kun je er 
nog meer van maken?” Maar 
nee, het blijft twee kilo. “Wij 
hebben de grootste pompoen 
al opgegeten,” zegt mijn vader 
ernstig. “Ja, Herman vast 
ook,” knikt de ander met een 
uitgestreken gezicht.
Er zijn pogingen tot fraude. 
Over de stuk stronk die nog 
aan de pompoen zit: “Bert 
heeft de halve pompoenplant 
meegenomen. Keuren we dat 
goed?” Twijfel: “Ja, dat is wel 
hele Hermanpompoen aan 
gewicht erbij.” Wanneer de 
‘taille’ van een pompoen wordt 
bemeten, grijpt iemand in de 
zaal meteen in: “De gróótste 
omtrek moet je hebben.” De 
terechtgewezene reageert grif 
door naar iemand in de zaal 
te wijzen: “Dan moet je daar 
wezen dus.”
Tenslotte zijn alle pompoenen 
van een gewicht en maat 
voorzien. Inclusief een enorm 

kussen dat uit een hoek van het 
podium wordt opgevist. “Zo, 
dan kunnen we met de trekker 
naar het Malieveld,” zegt één 
van het duo goedgeluimd. 
Maar het programma is nog 
niet afgelopen. “We hebben 
een filmpje over pompoenen 
die worden afgeschoten. Door 
Belgen, geloof ik.” Ik kan het 
niet laten: “Ja, dat klinkt wel 
als een Belgische sport.” Het 
filmpje is grandioos. Mannen 
die voor de camera gespannen 
praten over het pompoenen 
katapulteren: “Een sport 
voor echte venten. Voel je de 
spanning in de machine? Dat 
gevaar?” De muziek komt uit 
de film Gladiator en uit de 
rockscene en zweept de boel 
flink op. En warempel, het hele 
publiek in het dorpshuis leeft 
mee. “Kijk, kijk!” Een ander 
zegt bezorgd: “Best gevaarlijk.” 
“Laten we dit volgend jaar 
ook doen!” zegt iemand 
geestdriftig. De verbeelding van 
een ander gaat op de loop: “Ja! 
Dat iemand met een soeppan 
heen en weer rent om de 
pompoenen te vangen!”

Carla en Bert 
 9.320 gram 96 cm
Bart en Loekie 
 4.220 gram 73 cm
Oudman 
 2.000 gram 61 cm
Stol    
 740 gram 39 cm
Herman 
 10 gram 11,5 cm

Antrude Oudman
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Uitvaartzorg bij u in de buurt!

 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

E .  K R E M E R  U I T V A A R T V E R Z O R G E R

Uitvaartzorg van Stad tot Wad

1. Even voorstellen (naam, 
adres, leeftijd):
Ik ben Anko Baron, ik ben 20 
jaar oud en woon normaal 
gesproken aan Pastorieweg 38 
in Kantens. Op dit moment zit 
ik tot de kerst voor mijn studie 
in Ottawa, Canada. 

4. Wat is je favoriete 
kledingstuk?
Mijn favoriete kledingstuk(ken) 
zijn mijn Adidas schoenen.

5. Waar krijg je de meeste 
energie van?
Ik krijg de meeste energie van 
de zaterdag, als ik de hele dag 
op het voetbalveld ben. 

6. Naar welke radiozender(s) 
luister je het liefst en waarom?
Joyradio, omdat daar wat 
minder van dezelfde muziek 
gedraaid wordt. 
 
7. Welk nummer (zang/muziek) 
raakt je elke keer weer?
Lekker van Gerard Joling.
 
8. Met welke BN-er zou je 
wel eens willen dineren en 
waarom?
Met Arjen Robben, om hem te 
overtuigen om bij vv K.R.C. te 
komen voetballen. 
 
9. Wat zou je doen met € 1 
miljoen?
Arjen Robben overtuigen 
om bij vv K.R.C. te komen 
voetballen.
 
10. Wat durf of doe je ECHT 
niet?
Alles wat te maken heeft met te 
grote insecten. 
 
11. Wat wil je altijd nog eens 
doen (toekomstdroom/wens)?
Ik wil ooit een Porsche Cayman 
hebben.
 
12. Aan wie geef je de Pen 
door?
Anouk Werkman.

 
2. Wat doe je het liefst in je 
vrije tijd?
In mijn vrije tijd voetbal ik 
graag, ben ik bij mijn vriendin, 
of ben ik te vinden achter mijn 
PlayStation.

3. Waaruit bestaat je favoriete 
ontbijt?
Mijn favoriete ontbijt bestaat 
uit fruit. 
 

Bericht vanuit Kinderspeelweek 
We hebben helaas afscheid genomen van Marcel en Marijke, 
wat een geweldige mensen en wat hebben ze veel voor de 
speelweek betekend. Bedankt voor jullie inzet en enthousiasme! 
Raymond van der Storm en Sander von Hebel gaan vanaf heden 
ons team versterken. Het bestuur bestaat nu uit: Anouk, Boukje, 
Sander, Raymond, Anko en Ineke. 

U heeft gemerkt dat het 
donateursgeld nog niet in 
rekening is gebracht, dit kunt 
u in november/december 
verwachten. 
Heeft u zich ingeschreven 
tijdens de speelweek maar 
het inschrijfformulier nog niet 
ingeleverd? Graag inleveren bij 
Ineke aan de Bredeweg 5. 

‘Pepernoten te koop’
In november gaan we rond 
voor de sinterklaasactie, tot 
dan! 

Ineke Doornbos
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In het vorige nummer heb ik jullie uitgelegd hoe gevaarlijk 
zuren zijn in ons lichaam. Dat is dan ook de oorzaak van 
ontstekingen. Een ontsteking kan acuut of chronisch zijn.
ACUTE ontsteking is een directe reactie en afweer van 
ons lichaam tegen infectie en/of beschadiging en is een 
bestanddeel van onze immuniteit. Acute ontsteking heeft 
als doel om schadelijke stoffen in het lichaam weg te sturen 
en het maken van een genezend proces. Als een acute 
ontsteking die minder snel is teveel wordt onderdrukt, zal 
dat namelijk ook het genezingsproces kunnen tegenhouden.

Lieve 
dames

Vaak vinden we ontstekingen 
in:
- gewrichten 
- bronchiën 
- huid
- pezen 
- tandvlees 
- bindvliezen (oog)
- galblaas 
- eierstokken 
- urineblaas

Wat helpt bij ontstekingen, 
is natuurlijke therapie met 
INFRARODE warmte (voor het 
hele lichaam, dus niet lokaal). 
Bij een temperatuur van 55 
graden, worden de bloedvaten 
groter waarna het zuurstof 
en de witte bloedlichaampjes 
naar de ontsteking gaan. Witte 
bloedlichaampjes maken 
de stof LIPOXIN vrij, die 
ontstekingen genezen en cellen 
herstellen. Weefsels groeien 
hierna weer samen en dat is 
het genezend proces. 
Ten gevolge van ontstekingen 
kan soms een abces of cyste 
ontstaan, zoals bijvoorbeeld 
op de eierstokken bij vrouwen. 
Er zijn ziektes waarbij 
spierweefsel verandert in 
botweefsel bij het herstel van 
ontsteking van de spieren. 
Acute ontsteking kan ons ook 
beschermen tegen bacteriën, 
virussen en parasieten. 
De infrarode warmte kan 
ook bacteriën en virussen 
verbranden, bijvoorbeeld 
bij een beginnende griep/
buikgriep.

Het opeenstapelen van 
schadelijke stoffen, giften en 
zuren door bijvoorbeeld slecht 
eten of stress, is de oorzaak 
van CHRONISCHE ontsteking, 
die telkens weer terug komt. 
Deze ontsteking kan zich 
maanden en jaren verborgen 
houden in het lichaam. 
Chronische ontstekingen 
betreffen vaak ziektes als:
- hart 
- suikerziekte 
- obesitas
- migraine 
- artrose 
- kanker
- astma 
- allergie 
- eczemen
- depressie 
- vermoeidheid 
- darmen
- auto-immuniteitziekte 
- schildklier

Chronische ontsteking 
kan schadelijk zijn voor de 
stofwisseling van cellen.
Door gebrek aan vitaminen 
en mineralen (magnesium, 
calcium) worden zuren 
losgemaakt en geneutraliseerd 
en veroorzaken vervolgens het 
opeenstapelen van afvalstoffen 
in het lichaam. Deze toxine 
wordt geblokkeerd door de 
bloedsomloop en de lymfe-
omloop. Het lichaam is snel 
ziek en gaat degenereren.
In de natuur zien we dat zuren 
stenen kapot kunnen maken, 
dus is het goed voor te stellen 
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dat zuren ook voor het lichaam 
een grote belasting zijn. Als wij 
niet op tijd mineralen innemen 
(magnesium, calcium), dan 
haalt ons lichaam deze 
mineralen uit: gewrichten, 
spieren, weefsels, nagels, haren 
en bindweefsel. 
Na ons 50e levensjaar zijn de 
gevolgen hiervan merkbaar 
en slijten onze gewrichten, 
botten en rugwervels 
(slijtage, ontkalking). Zolang 
het bindweefsel overbelast 
is en geen zuren meer kan 
ontvangen, wordt het proces 
tegengehouden in gewrichten 
en veroorzaakt pijnlijke 
ontstekingen, zoals jicht 
of reuma. Als de zuren het 
kraakbeen aantasten, krijg je 
artrose. 
Om al deze redenen is het 
heel belangrijk om ons 
lichaam regelmatig te reinigen 
en mineralen te slikken 
(detoxicatie). 
Detoxicatie kan op 
verschillende manieren:
- Zweten; via de huid met 

infrarode warmte bestaat dit 
15% uit giften; de rest is water. 
In de sauna bestaat het zweet 
voor 5% uit giften;
- Ontlasting; via de darmen. 
Een gezonde darm werkt twee 
keer per dag;
- Plassen; via de stimulatie 
van de lymfe-omloop gaan de 
giften via de lever en de nieren 
naar de blaas;
- Menstruatie; via het bloed 
vinden veel zuren snel hun 
weg;
Infrarode warmte is eigenlijk 
dé manier voor behandeling 
bij chronische ontstekingen. 
Andere warmte (elektrische 
deken, kruik) is juist gevaarlijk 
bij een ontsteking, omdat het 
dan gaat groeien. Daarnaast 
gaat infrarode warmte wel 80 
maal dieper in het lichaam.
Een ontsteking is een 
verborgen moordenaar.
Een goede weg naar 
gezondheid is dus het ontzuren 
van het lichaam.

Een warme en gezonde groet 
van Jarka

Workshops Afrikaanse zang
Zaterdag 26 oktober jl. gaf Macebo Mavuso uit Zuid Afrika 
een workshop Afrikaanse zang. Met Zuid-Afrikaanse ritmes 
en liedjes werd er samen gezongen, iedereen kon meedoen. 
Op het repetoire stonden o.a. liedjes van Soweto Gospel 
Choir, Ladysmith Black Mambaso en Johnny Clegg. 

De workshop startte om 15.00 
uur in t Schienvat te Kantens 
en krijgt een vervolg op 
zaterdag 2 november, zaterdag 
30 november en zaterdag 
14 december om zo de 
mogelijkheid te onderzoeken 
om een Afrikaans Zangkoor 
te starten met door en voor 
inwoners in het Hogeland (dus 
ook als je 26 oktober er niet bij 
bent geweest!) 

Zingen is gezond en goed voor 
hart, longen en humeur ! En 
samen is het nog leuker. Doe je 
mee? Eigen bijdrage voor een 
workshop is € 8,00 inclusief 
een gezamenlijke maaltijd om 
na afloop van de workshop nog 
even na te praten. 
Meer info is te vinden op 
facebook/lawayarts.
Graag aanmelden 
via:lawayarts@gmail.com
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Wie klopt er aan de achterdeur?  
(het reilen en zeilen van het UMCG in het digitale tijdperk)

In mei 2017 worden veel bedrijven opgeschrikt door het 
computervirus genaamd Wanacry. De angst bestaat bij 
velen om zelf geraakt te worden door het kwaadaardige 
programma dat computergegevens onleesbaar maakt.
Ook binnen het UMCG wordt een weekend lang met man en 
macht gewerkt om te kijken of we schade kunnen oplopen. 
Of er geen patiëntgegevens verloren zijn gegaan. Gelukkig 
valt het achteraf mee, maar het is wel een goede toets dat we 
alert moeten zijn.

Maar was in mei 2017 het 
Wanacry virus over de hele 
wereld actief, vandaag de 
dag liggen er ontelbare 
virussen en kwaadaardige 
programma’s op de loer die 
kleinere brandjes kunnen 
veroorzaken. En worden we 
iedere dag “gescand”: op ons 
netwerk – en bijvoorbeeld 
de websites van het UMCG – 
wordt iedere moment van de 
dag “aangeklopt” en door de 
ramen naar binnen gegluurd; 
er wordt door speciale 
scanprogramma’s gekeken 
(door zich vervelende pubers, 
hackers, of zelfs overheden) 
of er lekken zitten in ons 
netwerk of op de websites 
die wij beheren. Lekken 
waarmee kwaadaardige 
programma’s achtergelaten 
kunnen worden. Om het 
netwerk of de gegevens te 
beschadigen, dan wel patiënt- 
of onderzoeksgegevens te 
stelen.

Ter illustratie: via de website 
https://cybermap.kaspersky.
com/ is een mooie wereldbol te 
zien van de real-time aanvallen 
die er plaatsvinden.

We hebben uiteraard 
allerlei computersystemen 
die het internetverkeer 
bewaken. En spelregels op 
welke manier informatie 
op een veilige manier kan 
worden uitgewisseld met 
de buitenwereld. Of welke 
procedures er gelden 
mocht er wel een melding 
binnenkomen via één van de 
bewakingssystemen die actief 
zijn.

Ook informeren we 
medewerkers hoe om te gaan 
met phishing mailtjes, welke 
informatie wel en welke niet 

vertrouwd is. Maar is dit een 
wedstrijd die dagelijks gaande 
is: wij als bedrijf moeten 
alle mogelijke gaten gedicht 
hebben, terwijl een aanvaller 
maar één klein scheurtje in ons 
netwerk hoeft te ontdekken. 
De techniek gaat verschrikkelijk 
snel (wie had 10 jaar geleden 
gedacht dat een smartphone 
zo onmisbaar zou worden). Er 
zijn veel mogelijkheden in dit 
digitale tijdperk, maar we lopen 
ook risico’s. Er zijn wereldwijd 
datalekken aan de orde van 
de dag, maar wij als UMCG 
willen voorkomen daar zelf 
slachtoffer van te worden.
Naast de middelen om data 
van het UMCG veilig te houden, 
zijn er ook mensen nodig die 
hierop sturen.

Aan mij de eer om binnen 
de afdeling ICT van het 
UMCG invulling te geven 
aan de aspecten rondom 
informatiebeveiliging zoals 
onder andere hierboven 
benoemd.

En wie ben ikzelf?
Ik ben geboren in 1962 en 
opgegroeid in Delfzijl. Na de 

HLS (Hogere Landbouwschool) 
en de nodige omzwervingen 
heb ik Dorry ontmoet in 
Utrecht.
De trotse ouders zijn wij 
van Floris, Carmen en Hugo. 
Hiervan is Floris al uitgevlogen 
sinds enkele jaren. We wonen 
op een mooie plek aan de 
Bredeweg in Kantens.
En is fietsen (door het 
Hogeland via de Woldijk naar 
de stad (UMCG) en weer terug 

of een rondje Lauwersoog) een 
mooie manier om weer even 
alles te resetten, in contact 
met de natuur en mezelf. Maar 
ook wandelen in de Harz of 
Schotland kan prachtig zijn 
om alles weer in perspectief te 
plaatsen.

Jan Frankruijter

Expositie van Rini van Daele  
in het kerkje van Rottum
Van 20 oktober 2019 tot 26 januari 2020 exposeert Rini van Daele 
in het kerkje van Rottum. Het werk van Rini van Daele is heel 
divers. Zij maakt lichtobjecten, collages, sculpturen, houtsneden 
en installaties. Maar in al die verschillende werken ziet men  een 
zekere eenheid. Door de liefde voor zachte en tere materialen 
toont al het werk licht, fragiel, teer en kwetsbaar. Zij maakt 
gebruik van gevonden en gebruikte spullen. De materialen komen 
uit de kringloopwinkel of zijn gevonden op straat of op het strand. 
Het materiaal zelf heeft al geschiedenis. Het werk van Rini van 
Daele laat zien hoe recyclen een waardevol proces kan zijn waarbij 
prachtige nieuwe objecten ontstaan. De expositie is dagelijks te 
zien van 10.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Zie ook www.rinivandaele.nl
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OUD PAPIER inzameling 2019/2020
Zoals u eerder kon lezen in t Lougnijs, gaan we dit schooljaar 
het oud papier inzamelen met een kraakperswagen en 
een aantal vrijwilligers onder de ouders/verzorgers van de 
kinderen van de peuterzaalzaal en de school. 
 

De volgende data zullen we oud papier  
bij u komen ophalen:
Zaterdag 16 november 2019 09.00 uur
Zaterdag 18 januari 2020  09.00 uur
Zaterdag 14 maart 2020  09.00 uur
Donderdag	 28	mei	2020	 	 18.30	uur	 
Donderdag	 9	juli	2020	 	 18.30	uur	 

 
Op een aantal plekken zullen we de route nog wat gaan 
aanpassen. Om de route goed te kunnen rijden, is het nodig dat 
u uw oud papier op de plek neerzet waar u uw vuilniscontainer 
bij de weg zet. We zullen namelijk de route gaan volgen die de 
vuilniswagen altijd rijdt. (Als dit zelf niet goed lukt, vraag uw familie, 
vrienden of buren om hulp. Ze willen u vast graag even helpen).
Dan weet u zeker dat we het kunnen meenemen!
Op de zaterdagen is het wenselijk om het oud papier vanaf 08.30 
uur bij de weg te zetten en op donderdagen vanaf 18.00 uur.

Het is noodzakelijk dat u de dozen met oud papier vol en stevig 
inpakt (het gebruik van plastic zakken is niet toegestaan!).

Zijn er vragen of opmerkingen, dan kunt u gedurende 
openingstijden contact opnemen met OBS Klinkenborg T 551788.

Vriendelijke groeten, 
de oud-papier commissie

Sinterklaas en zijn zwarte Pieten 
komen weer naar Kantens
Sinterklaas heeft per brief uit Spanje laten weten om 
op zaterdagmiddag 23 november met zijn zwarte Pieten 
naar Kantens toe te willen komen. Natuurlijk zijn wij als 
organisatie blij met dit bericht om hen te ontvangen achter 
bij de molen de Grote Geert. Pakjesboot 8 zal daar omstreeks 
13.30 uur aanmeren. Daar heten we de Sint met zijn knechten 
hartelijk welkom. 

Muziekvereniging Uno Animo 
uit Zuidwolde zal de feestelijke 
rondgang door het dorp 
muzikaal omlijsten. Na de 
feestelijke optocht door het 
dorp zal er een feestmiddag 
beginnen in het dorpshuis t 
Schienvat. Net als voorgaande 
jaren gaan we er weer één 
groot feest van maken met 
veel muziek en dansen met 
de pieten. Na afloop van 
het grote feest krijgen alle 
kinderen een cadeautje en 
iets lekkers mee naar huis. We 
hebben besloten om dit jaar 
geen knutselwerkjes te laten 
inleveren door de kinderen. 
Ieder kind krijgt nu iets zodat 

we ook geen teleurgestelde 
kinderen hebben, die zonder 
een prijsje naar huis gaan.

Ook Sinterklaas gaat met 
de tijd mee; daarom een 
vriendelijke verzoek om een 
vrijwillige bijdrage over te 
maken op rekeningnummer 
NL57 RABO 0195 2344 21 
om dit Sinterklaasfeest voor 
de jonge inwoners tot een 
geweldige middag te maken! 
Wij komen dus niet meer langs 
de deur met de lijstcollecte.

CSCW Kantens en 
Sinterklaasorganisatie
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Inmiddels is het alweer twee jaar geleden dat ik getrouwd 
ben met Xander Hoogstra en dat wij verhuisd zijn naar Ten 
Boer. We hebben gekozen voor Ten Boer omdat dit dorp 
dichter bij de stad ligt in verband met werk en omdat het alle 
voorzieningen heeft zoals een supermarkt en drogist. 

Ik ben geboren in Wehe den 
Hoorn op 24 september 1995. 
Mijn geboorteplaats is niet 
Kantens, maar ik ben wel 
opgegroeid in Kantens. Wij 
zijn namelijk, toen ik twee jaar 
was, verhuisd naar Kantens. 
Eerst woonden we tijdelijk in 
de Kooistraat, daarna in het 
huis dat mijn ouders aan de 
Stitswerderlaan gebouwd 
hebben. Op mijn zesde hebben 
mijn ouders een woningruil 
gedaan, waardoor we ons 
nieuwe huis hebben ingeruild 
voor een boerderij aan de rand 
van Kantens aan de Bredeweg. 
Een huis dat ik zie als mijn 
ouderlijk huis, een plek met 
mooie herinneringen.

Ik heb op de Holwerdaschool 
in Middelstum gezeten. In deze 
tijd ging ik veel om met Ellen 
van Dijk, Mandy Bol, Annelies 
Oosterhof en Monique Stoel. 
We vonden het erg leuk om bij 
elkaar te logeren, spelletjes te 
spelen zoals Bubble Trouble, 
trampoline te springen, Diddl 
te verzamelen, verhalen te 
schrijven en nog veel meer. 

Nadat ik mijn Havo heb 
afgerond aan het Gomarus 
College in Groningen, 
ben ik Bedrijfseconomie 
gaan studeren aan de 
Hanzehogeschool. Ik heb in die 
tijd verschillende bijbaantjes 
gehad. Toen ik 15 was ben ik 
begonnen met bollen pellen in 
Uithuizermeeden, daarna ben 
ik gaan werken bij de Jumbo in 
Uithuizen, toen bij de Jumbo in 
Groningen, daarna bij de Plus 
in Middelstum en als laatste bij 
de Jumbo in Leek. Tijdens mijn 
studie heb ik een buitenlandse 
stage gelopen op Sint Maarten. 
Ik heb hier een half jaar 
meegelopen met de afdeling 
administratie van Holland 
House Beach Hotel. De laatste 
twee weken kwam mijn familie 

mij ophalen en hebben we als 
afsluiter van het hele avontuur 
nog een heerlijke vakantie 
gehad voordat we terugvlogen 
naar Nederland.

Na mijn studie ben ik gestart 
als Allround Administrator 
Finance bij Paylogic in 
Groningen. Hier heb ik 
diverse administratieve 
werkzaamheden gedaan. Na 
een jaar ben ik gaan werken 
bij Zeolyst C.V. als Assistent 
Operations Controller waarbij 
ik op de operationele kant van 
Finance werkzaam was. Hierbij 
kun je denken aan productie 
en asset administratie en het 
ontwerpen en implementeren 
van verschillende processen. 
Nadat ik hier ook een jaar had 
gewerkt, was ik weer toe aan 
een nieuwe uitdaging en heb 
ik de stap gemaakt naar het 
interim vak. Ik ben momenteel 
in dienst bij Finanxe als 
Interim Finance Professional 
en ben bezig met mijn eerste 
opdracht bij Friesland Campina 
binnen het Finance Shared 

Service Center in Wolvega als 
Business Accountant. Hier doe 
ik werkzaamheden voor de 
fabrieken Kievit in Meppel en 
Domo in Bedum. 

Ik heb een erg leuke tijd gehad 
in Kantens waar ik onder 
andere actief was binnen het 
Dameselftal bij vv K.R.C., de 
sinterklaasvereniging en de 
vrijgemaakte kerk. Kantens 
zie ik als een dorp dat ik mijn 
thuis kan noemen. Tijdens 

mijn studie heb ik op kamers 
in Groningen gewoond, maar 
ik was alsnog veel in Kantens 
te vinden. Gelukkig had ik op 
mijn 18e al mijn rijbewijs en een 
auto waardoor ik gemakkelijk 
heen en weer kon rijden. Ik heb 
veel familie in Kantens wonen 
en ben er daarom nog steeds 
regelmatig te vinden.  

Groetjes, Daniëlle Hoogstra – 
Spriensma
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Waarom de dorpskerk  
niet uit Rottum verdween
Zondag 29 september werd in de kerk van Rottum gevierd dat 
dominee Ockels 40 jaar geleden het lef heeft gehad de kleine 
dorpskerk te kopen.  Als hij dat niet gedaan had, had de kerk 
er hoogstwaarschijnlijk niet meer gestaan. Hoe is het in die 
veertig jaar zo verlopen?

Achteraan in de rij van de 
gemeente Eemsmond, in feite 
een kans op nul. 
Een poging om onder de 
noemer van ‘dorpskerk’ 
subsidie te verwerven 
strandde. De provincie is erg 
voor netwerken, verbinden, 
samenwerken, maar niet 
voor een kerk. In de ogen 
van het grootstedelijke en 
deels sociaaldemocratische 
provinciebestuur leidt een 
kerk tot godsdiensttwisten, 
haarkloverijen, afsplitsingen. 
Het is veel passender om 
subsidie te verstrekken aan 
dorpshuizen, daar spelen 
dat soort zaken niet. Je kunt 
hoog en laag springen en de 
Rottumer kerk een dorpskerk, 
een kerk voor iedereen 
noemen, een toevluchtsoord in 
een krimpregio, maar het hielp 
niet.

Nieuwe mogelijkheden lagen 
in de kloostergeschiedenis. 
De kerk werd aangemerkt 
als kloosterkerk, onderdeel 
van een kloosterwierde. 
Vanuit een programma om 
de kloostergeschiedenis 
meer onder de aandacht 
te brengen kwam er geld 
uit….Nedersaksen! De kerk 
werd gerestaureerd. Daarna 
kwamen veel kleine projecten. 
Ook de aardbevingen lieten 
de kerk niet ongemoeid. Weer 
werd er aan de kerk gesleuteld.

De kerk ging door de koop 
van dominee Ockels over 
in private handen. Een 
kloosterkerk werd een 
familiekerk, maar dan zonder 
de statige familiebanken van 

“Ds. Ockels met echtgenote” - Foto: Annet Eveleens

Eind zeventiger jaren liet de 
Nederlands Hervormde Kerk 
de kerk te Rottum verweesd 
achter. Dominee Wil Ockels had 
het er moeilijk mee. Rottum 
telde nauwelijks meer dan 100 
inwoners en een plaatselijk 
timmerbedrijf was op zoek 
naar meer opslagruimte.
Wat zou er nu met het kerkje 
gebeuren? Zou het kerkje op 
die bijzondere locatie in de 
toekomst geen kerk meer zijn?

De overlevering zegt dat op 
de plek van de dorpskerk 
reeds eeuwen geleden 
een Germaanse tempel 
stond. Zeker is dat in 1226 
door de Benedictijnen een 
kloosterkerk gebouwd werd. 
Na de Reformatie werd deze 
kloosterkerk geconfisqueerd en 
door protestanten in gebruik 
genomen. Helaas werd de 
kerk eind negentiende eeuw 
afgebroken en op dezelfde 
plek verscheen een sobere 
dorpskerk. 

Wat doet een dominee als hij 
een kerk in privébezit krijgt? 
Natuurlijk: de kerk wordt weer 
als kerk in gebruik genomen; 
twee keer per maand op de 
zondagavond. En elk jaar op 

Tweede Kerstdag wordt er een 
kerstviering gehouden. Voor 
het hele dorp.  Voor de meeste 
dorpsbewoners het enige 
moment waarop zij een voet 
over de drempel van de kerk 
zetten. 
Maar in zo’n klein dorp een 
tamelijk bouwvallige kerk 
onderhouden bleek geen 
peulenschil. Het begon 
met het verzakken van het 
torenuurwerk. De kerkklok 
kon niet meer worden geluid, 
het zeventiende-eeuwse 
torenuurwerk stond stil. En dit 
was nog maar het begin.
Ergens moesten financiële 
middelen vandaan komen en 
voor een sober dorpskerkje  
zonder monumentale 
status blijft de deksel op de 
subsidiepot. De erkenning als 
Rijksmonument heeft even 
geduurd, maar het lukte! De 
kerk, de kerkhofmuur,  het 
toegangshek, het kerkhof en 
het kleine huisje vormen een 
bijzonder ensemble. Ook  door 
de ligging op het hoogste punt 
van de gave wierde kreeg de 
kerk zijn monumentale status. 
Bij de gemeente werd een 
restauratieplan ingediend. De 
kerk van Rottum kon achteraan 
aansluiten, op plaats negen. 

de rijke adellijke families. Het 
is een kerk gebleven voor de 
dienst. Het werd ook een kerk 
voor iedereen. De kerk werd 
ondergebracht in de Stichting 
Rottumer Kerk.  Inmiddels 
zijn er mannen en een enkele 
vrouw die er aardigheid in 
hebben om het torenuurwerk 
uit de zeventiende eeuw te 
onderhouden en dagelijks 
op te winden. Ook worden 
er in de kerk exposities 
georganiseerd. Tevens vinden 
er concerten,  lezingen, 
huwelijksvoltrekkingen en 
begrafenissen plaats. 

Mensen die actief zijn voor 
deze kerk zijn kerkelijk 
én niet kerkelijk (agnost, 
cultuurchristen of zelfs rooms-
katholiek). Iedereen is welkom 
in deze dorpskerk. En dat 
moet natuurlijk ook, want 
zo’n klein dorp kan zich geen 
verdeeldheid permitteren.

Dominee Ockels wist veertig 
jaar geleden natuurlijk 
helemaal niet waar hij aan 
begon. Hij zag de waarde van 
het kerkje en het prachtige 
beeld van het kerkje boven op 
een ongeschonden wierde. En 
hij had vertrouwen. Hij had 
vertrouwen dat wat hij deed 
goed was. Hij had vertrouwen 
in al die mensen die zich op 
een of andere wijze hebben 
ingezet en nog steeds inzetten 
voor de kerk.

Daarom staat het er nog 
steeds. 

Stichting Rottumer Kerk

Zangkoor de Kaanster 
Vlinthippers bestaat 20 jaar
Voor het jubileumconcert is het projectkoor druk met het 
instuderen van het mooiste uit het oude repertoire zoals ‘De Roos’ 
en liedjes van Ede Staal, maar ook nieuwe liedjes als ‘Boeroeng 
Kaka’, ’Sweet Caroline’, ‘Buena Sera’ en ‘Bad Moon Rising’ staan op 
het programma. 
Het Volks Onderwijs Koor uit Roodeschool doet zijn deel en de 
MillRose jazzband speelt voor ons en begeleidt beide koren in 
een gezamenlijk optreden en tot slot zingen beide koren en alle 
toehoorders ‘When the Saints’ en ‘Ice cream’.
Het feest is op vrijdagavond 15 november om 19.30 uur. De zaal is 
open om 19.00 uur.
Iedereen is welkom en de entree bedraagt € 5,00.
Je krijgt daarvoor koffie met traktatie en in de pauze een 
consumptie met hartige hapjes.

En bedankt voor de bestelling voor de tulpenbollenaktie.
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Boeken Lees Kamer
Deze natuurserie over vogels is een prachtige uitgave. 
De auteurs zijn absolute kenners, biologen, echte liefhebbers 
van bepaalde vogels die ze al lang volgen; vooral Achilles 
Cools is erg geliefd onder de lezers. Zo ook Koos Dijksterhuis. 
Hij woont in Groningen en is zijn hele leven al geboeid door 
de spreeuw. Hoe ze vliegen - zeker rond deze tijd van het jaar 
in grote formaties -  hoe ze zingen en kwetteren. Ze hebben 
smaak want versieren hun nesten met bloemen! Meesters in 
het aanpassen aan de omstandigheden. Op het platteland, 
maar ook in de stad worden deze slimme beestjes gevonden. 
Liefst in de buurt van mensen, ze houden van gezelligheid. 
Een klein wondertje in een mooi glimmend verenpak. 
 

Nieuws van de IJsvereniging
Zoals u wellicht al gemerkt hebt, is een AED-apparaat geplaatst 
aan de kantine/KJH en aangemeld bij HartslagNu. De AED 
kon geplaatst worden dankzij een subsidie van het SNS-fonds 
Middelstum, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. Daarnaast gaf 
ook de ijsvereniging een bijdrage voor de aanschaf.

En zo is de hele serie eigenlijk; 
liefhebbers van vogels die de 
tijd en aandacht hebben om 
ze te volgen, hun gebied te 
verkennen en daar graag en 
veel over schrijven. 
Vooral in deze tijd van het 
jaar verandert er veel in de 
vogelwereld. De eerste trekkers 
zijn alweer weggevlogen naar 
hun overwinteringsgebieden, 
denk aan de zwaluwen en 
anderen komen straks hier 
weer hun kostje bij elkaar 
scharrelen in de vorm van 
bessen, noten en strooigoed in 
de tuinen. 
 

De schrijvers hebben erg hun 
best gedaan om aandacht voor 
deze kleine vrienden te vragen, 
want zo heel goed gaat het 
niet met ze. En we kunnen niet 
zonder ze. 
 
Met vriendelijke groet, 
Anneke van de Graaf

Even nog een aanvulling: 
Wilt u boeken komen brengen, 
ook voor de meeneemkast 
in de hal van t Schienvat, 
dan graag op vrijdagmiddag 
tussen 15.00 en 17.00 uur. Het 
is heel aardig dat er boeken 
in de meeneemkast worden 
geplaatst, maar is wat lastig om 
overzicht te houden als men dit 
niet op die vrijdagmiddag doet. 
Bent u verhinderd op die dag, 
dan kunt u contact met mij 
opnemen. 
Anneke van de Graaf T 551395 
annekevandegraaf@gmail.com 
 
En verder: 
OP VRIJDAG 8 NOVEMBER IS DE 
BOEKENLEESKAMER HELAAS 
GESLOTEN.

Nieuws van De Bibliotheek
Sinds 12 juli jl. is de bibliotheek gevestigd in het nieuwe 
Kindcentrum aan de Zuiderstraat te Middelstum, samen 
met Kids2b (kinderopvang) en de basisscholen De Wilster en 
Wicher Zitsema.

Openingstijden van de bieb zijn:
Dinsdag 14.30 - 17.30 uur
Vrijdag 14.30 - 20.00 uur

We zijn nog bezig met 
verruiming van de 
openingstijden; kijk hiervoor 
op de website voor de 
juiste dagen/tijden: www.
biblionetgroningen.nl en dan 
klikken op bibliotheken, daarna 
kun je aangeven bij welke bieb 
je wilt kijken.

Wist u dat ….
de bibliotheek ook een Boek 
aan huis service heeft? Bent u 
slecht ter been of bent u om 
andere gezondheidsredenen 
niet in staat boeken te halen/
ruilen, neem dan contact op 
via de mail: middelstum@
biblionetgroningen.nl of 
per telefoon op dinsdag- of 
vrijdagmiddag T 088 5061842.

Inbreng spullen voor 
Roemenië en Oekraïne
Op de laatste zaterdag van onderstaande maanden kan 
weer kleding, meubilair, keukeninventaris, ed. (schoon 
en bruikbaar en netjes ingepakt) worden ingebracht voor 
mensen in Roemenië en Oekraïne.

Adres: Klinkenborgerweg 1 Kantens
Tijd: 09.00 uur - 12.00 uur
Data: 30 november, 25 januari, 28 maart, 30 mei en 25 juli

Er is iemand van onze organisatie bij de trailer op het erf van 
Klinkenborgerweg 1 aanwezig van 09.00 tot 12.00 uur. Alleen op 
dit tijdstip inbrengen!
De bewoners van dit adres stellen hun erf beschikbaar; u kunt 
bij hen geen spullen afgeven. Meer info is te verkrijgen via ons 
emailadres: projectoekraine@live.nl

Team Stichting Project Oekraïne

Op 28 september jl. 
organiseerde de ijsvereniging 
een burendag voor de 
omwonenden van de ijsbaan. 
Vooraf werd er flink geklust in 
en om de kantine/loods/KJH. 
Daarna volgde een gezellige 
barbecue, verzorgd door slager 
Zuidhof.

Binnenkort zullen onze leden 
bezoek krijgen, want dan zal 
de contributie geïnd worden 
voor het lidmaatschap. De 
contributie is gelijk gebleven, 
dus €12,50 voor een gezin, 
€8,00 voor een alleenstaande 
vanaf 18 jaar en € 5,00 voor 
een donateur.

Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen en de Vrouwen van Nu 
afd. Middelstum-Kantens e.o presenteren op donderdag 21 
november ‘De Groene Horizon’. Henk en Janetta Bos laten op 
deze avond de natuur van Midden-Drenthe zien zoals weinigen 
het zien. Gebieden als Holmers-Halkenbroek, het beekdal van 
de Elperstroom, Mantingezand en talloze andere kleine en 
grote gebieden vormen tezamen de weerklank van een reis die 
de filmmakers gedurende twee jaar door het gebied hebben 
gemaakt. Zij zijn er op een mooie en komische manier in geslaagd 
om een beeld te schetsen van de ontmoeting tussen mens en dier. 
Aanvang is om 20.00 uur in t Schienvat te Kantens.
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Tot volgende keer..
 
‘Jij.... Jij....” En met een beschuldigende vinger wijst de beste 
man op Rieks. Rieks is een soort van nieuwe dorpsgenoot. 
Niet dat hij in Kantens of aanleundorpen woont, maar, Rieks 
is een nieuwe medewerker in t Schienvat. Rieks heeft een 
opleiding op de hotelschool gedaan in de stad en heeft een 
tussenjaar genomen. Hij weet zo niet direct wat hij verder 
gaat studeren en wil even een jaar op adem komen. Rieks 
werkt vast op de vrijdagen en zaterdagen en kan ook op 
andere dagen invallen.
 

Schienvat Sessie
Yeah! Gelukt! Als jullie dit lezen is de eerste Kaanster Schienvat 
Sessie een feit. Het heeft even geduurd en ik heb het er lang 
over gehad, maar met ondersteuning van Loket Leefbaar 
Groningen en de gemeente Het Hogeland is het gelukt voor 
het hele jaar maandelijks een jamsessie gerealiseerd te 
krijgen! Voor het totale traject hebben we 50% bijdrage van 
beide sponsoren mogen ontvangen, voor 25% is er door 
allerlei muzikanten materieel ter beschikking gesteld en de 
rest financieren we vanuit t Schienvat.
 
Uit de subsidie aanvraag:
“De gedachte en de motivatie is 
dat muziek mensen bij elkaar 
brengt, om te luisteren, te 
maken of uit te voeren. Door 
middel van jamsessies in het 
algemeen brengt men mensen 
uit alle lagen van de bevolking 
bij elkaar waarbij mensen 
elkaar leren kennen, met elkaar 
samen muziek maken, waarbij 
luisteraars geïnspireerd worden 
en beginnende muzikanten over 
hun podiumvrees heen geholpen 
worden. Daarnaast motiveert het 
muzikanten door te gaan met 
hun vrijetijdsbesteding en geeft 
het een podium om een keer je 
muzikale kunnen te laten zien.”
 
En we hebben er werk van 
gemaakt, we hebben gezocht 
naar instrumenten, versterkers, 
microfoons, mengtafel, 
bekabeling en speakers. En 
alles is gelukt. Ondersteuning 
van muzikanten die zowel 
instrumenten als versterkers 
belangeloos (nou ja, ze willen 
zelf een keer komen spelen 
natuurlijk) beschikbaar gesteld. 
Drumspullen zijn natuurlijk 
geen probleem (dat ruimt thuis 
ook weer een beetje op). Een 
paar goede 2ehands gitaar-
versterkers gevonden aan de 
andere kant van Groningen; 
daar was zelfs ook nog een 
gitaar en een basgitaar voor 
handen. Verlichting hebben we 
ook kunnen regelen. Moet een 
beetje passen in de muzikale 
sfeer.
 
Maar ook hebben we 
de grote zaal een beetje 
kleiner gemaakt, een beetje 
sfeervoller. Dat samen met wat 
zitjes, statafels en een open 
bar maakt het knus en gezellig. 
We hebben een mooi logo 
gemaakt zodat op elk filmpje 
en foto mooi in beeld komt dat 
je elke maand in t Schienvat 
gezellig muziek kunt maken en 
luisteren. Misschien komt er 
wel meer uit voort, ontstaan 
er bandjes, of wil een band 

een keer een try-out geven. Of 
een battle... allemaal muzikale 
ontwikkelingen…
 
Nu de opkomst, tja, als je dit 
leest ben je te laat voor de 
sessie van 25 oktober jl.. Maar 
niet getreurd, (bijna) elke 
4e vrijdag van de maand staat 
er een jamsessie gepland. Kijk 
op facebook voor de precieze 
data. Heb je ideeën of wensen? 
Aarzel niet. Wil je een keer 
een jamsessie leiden? Meld je 
aan, dan geven we het kader 
waarbinnen je dat mag regelen.
 
Wat hebben we staan: 
n Drumstel akoestisch 
n Keyboard over de PA 
n 1 Gitaar + 2 versterkers 
n 1 Basgitaar + versterker 
n 2 x zangmicrofoon 
nPA zanginstallatie 
nAnaloge mengtafel / DMX 
licht mengtafel

Dus, kun je zingen, instrument 
bespelen, licht en/of geluid 
bedienen? Het podium is 
van jou. Elke 4e vrijdag in de 
maand. Van 21.00 tot 01.00 in t 
Schienvat.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Westerlaken 
Dorpshuisbeheerder  
t Schienvat 
Kerkstraat 7 
9995 PH Kantens 
06 53 17 85 67 
jw@kantens.nl

Maar even terug naar die 
meneer, met zijn  “jij... jij..”.. 
en met een stralende lach 
maakt de man zijn zin af “…
hebt me de meest fantastische 
dansavond bezorgd, afgelopen 
zaterdag, in t Schienvat op de 
80’s & 90’s party. Je hebt me 
geweldig verzorgd, genoeg 
drankjes laten nuttigen en het 
plezier van je werken straalde 
op me af. Dus dankjewel en tot 
volgende keer!”

En zo was het, het was een 
mooie avond, en ik hoorde heel 
vaak nadien “dat moeten we 
snel weer doen”.
 
En zo gaat het gebeuren.
 Op zaterdag 9 november is 
het weer feest in t Schienvat. 
Dan staat er Gronings-talige 
rockmuziek op ‘t podium. We 
hebben de band Mama Maffia 
kunnen strikken voor een mooi 
avondje boerenrock.
 
‘Crimineel goed’ zoals ze 
het zelf omschrijven op hun 
website: Echte arbeidersrock!
 
Vanuit de muzikale 
onderwereld schieten deze drie 
muzikale maffiosi met scherp! 
Menens is het!
Onder het strenge oog 
van “MAMA” willen deze 
heerschappen maar één ding 
en dat is FEEST! Malle teksten 
en stevige rock om samen met 
het maffiose publiek tot een 
kookpunt te komen.

Crimineel goed, zeg maar.... 
Mama Maffia.
 
LIVE IS EEN FEEST
 Mama Maffia moet je live 
zien. Rock-’n-Roll in een Mama 
Maffia jasje!
Maar ook hun eigen liedjes met 
teksten in streektaal hebben 
alle aanwezige ingrediënten 
voor een gigantisch, met 
humor doorspekte show. 
Mama Maffia is een dampende, 
stampende knettergekke Rock 
‘n Roll band. Zowel op als naast 
de bühne dagen deze drie ras-
muzikanten elkaar uit.

Het voorprogramma wordt 
verzorgd door The Cleveland 
Steamers. Licht en geluid 
wordt als vanouds verzorgd 
door Marcel ter Veer en Hans 
Nieland.
 
Dus, wil je ook een keer zo 
geweldig verzorgd worden 
door Rieks? Kom dan op vrijdag 
of zaterdag naar de cafetaria, 
of laat je zien op zaterdag 9 
november.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Westerlaken 
Dorpshuisbeheerder  
t Schienvat 
Kerkstraat 7 
9995 PH Kantens 
06 53 17 85 67 
jw@kantens.nl
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Verslag ledenvergadering VDK
Hieronder leest u een verslag van de jaarlijkse 
ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Kantens.

De Vereniging Dorpsbelangen Kantens kent jaarlijks tijdens hun 
ledenvergadering een prijs toe aan inwoners of instanties die zich 
bijzonder hebben ingezet voor het verbeteren en behouden van 
de leefbaarheid binnen Kantens. 
Deze uitreiking vond plaats op donderdag 17 oktober jl. tijdens de 
jaarlijkse ledenvergadering.
De voetbalvereniging K.R.C. speelt een belangrijke rol binnen 
het dorp. De vereniging had een uitbreidingsbehoefte in de 
vorm van een kleedruimte en een bestuurskamer. Vv K.R.C. 
heeft met eigen financiële middelen en grotendeels door inzet 
van werkzaamheden van haar leden deze uitbreiding weten te 
realiseren.

De stimuleringsprijs 2019 is dan ook toegekend aan de leden 
van de bouwcommissie van de vv K.R.C., voor de vele uren van 
vrijwillige inzet van de leden om dit te realiseren. De prijs, een 
geldbedrag van € 150,00 en een oorkonde, is op de algemene 
ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Kantens aan 
vertegenwoordigers van de bouwcommissie aangeboden.

Andere zaken die aan de orde 
zijn gekomen.
Er waren 28 leden/ bewoners 
aanwezig op de vergadering. 
Wij waren als bestuur blij 
verrast met de grote opkomst.

n Bestuursverkiezing
Er zijn twee nieuwe 
bestuursleden benoemd: 
Francis van der Kamp en Paul 
Knot. Ook hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze 
voorzitter Wim Hartlief. Wim, 
bedankt voor je inbreng en 
grote bijdrage afgelopen jaar. 
n Dierenparkje aan de 
Bredeweg 
n Bouwkavels
De wens is uitgesproken om 
met de gemeente in overleg te 
gaan voor het realiseren van 
bouwkavels. Er ligt nu alweer 
meer dan 20 jaar een stop 
op. Juist om de zogenaamde 
krimp te voorkomen is het 
noodzakelijk dat Kantens 
beperkt kan uitbreiden. En een 

ieder die in Kantens zou willen 
wonen en plannen heeft zelf 
een nieuwe woning te willen 
bouwen, de gelegenheid te 
kunnen bieden te bouwen in 
ons mooie dorp. 
n Herstel voetpaden in het bos 
+ herstel bankjes 
n Overleg met 
Staatsbosbeheer m.b.t. het op 
nieuw inrichten bos 
n Veiligheid Middelstumerweg
Er is overleg geweest met de 
Provincie en de gemeente. Wij 
hebben hen een aantal wensen 
c.q. mogelijkheden voorgelegd 
die volgens ons de veiligheid 
van de gebruikers van de 
Middelstumerweg ten goede 
komen.
De wensen zijn: 
n 30 km zone verplaatsen naar 
ingang bebouwde kom; 
n Fietsstroken in kleuren 
weerszijden van de weg; 
n Voetpad realiseren aan zijde 
Boterdiep met een veilige 
oversteek ter hoogte van het 
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voetpad die al aanwezig is aan 
de zijde van de woningen.
Er vinden nu voor een periode 
van 10 weken metingen plaats 
om uit te zoeken wat het 
rijgedrag is van de gebruikers 
(dit gebeurt door de Provincie). 
n Wij hebben de gemeente 
gewezen op de slechte staat 
van de kademuur bij de brug 
Oosterweg. De gemeente is nu 
in overleg met het Waterschap 
hoe ze dit gaan oplossen. 
n Tevens is er gewezen op de 
slechte staat van onderhoud 
rondom de molen. Er zijn 
nieuw paaltjes geplaatst om te 
voorkomen dat er geparkeerd 
wordt en rondjes om de molen 
worden gemaakt. 
n Onze zorg is uitgesproken 
over de panden die 
verpauperen in het dorp, wat 
ook de reden hiervan is. 
n Er is ook de wens c.q. 
noodzaak uitgesproken voor 

Speurtocht 2019
Zaterdagavond 26 oktober was het weer tijd voor de jaarlijkse 
speurtocht van het CSCW in samenwerking met het KJH. De 27 
deelnemers werden vanuit het Jeugdhonk op pad gestuurd. Het 
thema van dit jaar was Smurfen. Er was een tocht die door Grote 
Smurf werd aangewezen d.m.v. plaatjes met de afbeelding van 
Grote Smurf. Er waren drie soorten plaatjes: of Grote Smurf wees 
naar links, naar rechts of hij had de handen op z’n rug als je recht-
door moest. Smurfin had verschillende vragen bedacht die opge-
lost moesten worden, zoals: Hoe heet de kat van Gargamel? Dat 
is Azraël. Een andere vraag was: Waarom bevriest een ei niet zo 
gauw? Het antwoord hierop is omdat er een dooier in zit. Garga-
mel had ook vragen bedacht maar als je die beantwoorde kreeg je 
strafpunten want bij de uitleg werd al gewaarschuwd dat je moest 
oppassen voor Gargamel. Ondanks deze waarschuwing hadden 
twee teams toch vragen van Gargamel beantwoord. Onderweg 
kwam iedereen Grote Smurf tegen. Hij was tijdens z’n wandeling, 
Smurfen kwijtgeraakt in het bos. Hij was blij de ouders en de 
kinderen te zien want zo kon hij toch z’n zak snoep delen. Na de 
speurtocht waren er heerlijke pannenkoeken en snert. Dit laatste 
had Grote Smurf zelf gemaakt. Alle kinderen kregen ook nog een 
zakje chips. De eerste prijs was voor families Dijksterhuis en De 
Winter. Als tweede eindigde de families Bruinsma, Wever en Ham-
ming. De derde prijs was voor de families Abrahamzen, Gast en 
Zigterman. Allemaal kregen ze een lekkere prijs die ze konden del-
en. Het was weer een geslaagde editie, ook het weer was prima.

het realiseren van een info-
(web)site voor en over Kantens. 
Wij zouden hier graag hulp 
voor ontvangen en als er 
iemand suggesties heeft hoe 
wij dit moeten aanpakken 
horen wij het graag.
 
Tot slot zouden wij als 
bestuur graag de wens willen 
uitspreken dat er meer 
inwoners lid worden van 
Vereniging Dorpsbelangen 
Kantens, omdat wij ons graag 
voor álle inwoners willen 
inzetten. Hiervoor zal nog 
een wervingsactie worden 
gehouden.
 
Met vriendelijke groet,
Pieter Knot
namens Vereniging 
Dorpsbelangen Kantens
06 46 70 02 68
p.knot@home.nl
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De eerstvolgende flessenactie 
is op 30 november 2019

Wil je meedoen met de 
flessenactie? Meld je aan via 
projectoekraine@live.nl. 

Oliebollen
Met oud en nieuw gaan we 
weer oliebollen bakken, voor 
het goede doel natuurlijk. 
Verdere info volgt t.z.t. via 
website, facebook en email.

Boer’n praise editie 2
Eind mei jl. is er een tweede 
editie van de boer’n praise 
gehouden op de boerderij. 
In samenwerking met de 
Huisband Ten Boer was het 
een groot succes!

Giften
Wilt u ons financieel steunen? 
Giften kunnen overgemaakt 
worden op rekeningnummer 
NL56 RABO 0121 7796 74. Wij 
hebben de ANBI status. 

Nieuwsbrief Stichting 
Project Oekraïne
In de afgelopen zomer is er weer volop actie geweest bij Stichting 
Project Oekraïne. 

Projecten 2019 - Terugblik
Twee van de vier mensen die afgelopen zomer samen op reis 
zijn geweest vertellen over hun ervaringen:

Hey hoi ik ben Renate 
Bijsterveld. Afgelopen zomer 
ben ik mee geweest naar 
Oekraïne/ Roemenië; dit was 
voor mij de eerste keer. Ik 
had een vriendin van school 
gevraagd om mee te gaan en 
zij was direct enthousiast. Dit 
was voor ons beiden een hele 
mooie ervaring qua reis maar 
ook in onze vriendschap zijn 
we hechter geworden. Maar 
ook mijn relatie met God is 
hechter geworden. Je ziet zo 
wat God ook geschapen heeft 
op aarde, ook al hebben de 
mensen in Oekraïne/ Roemenië 
niet zo veel eigendommen. 
God houdt evenveel van hen 
als van ons. De reis heeft veel 
indruk op mij gemaakt door de 
verschillen die er zijn met hen 
maar ook hoe goed en snel je 
contact met de kinderen had 
die daar zo open voor stonden 
vond ik erg mooi. Ik hoop dat 
ik voor de mensen in Oekraïne 
en Roemenië wat heb kunnen 
betekenen door mijn komst. Ik 
kijk uit naar de volgende keer!

Hier wil ik mij bij aansluiten. 
We mochten weer een reis 
ondernemen naar Oekraine 
en Roemenië. Dit jaar waren 
we met een kleine groep van 
4 mensen. Voor Rosan, Thijs 
en Renate was het de eerste 
keer, voor mij de “zoveelste”. 
Toch was dit jaar weer uniek. 
De gastvrijheid van de mensen 
was heel groot, overal waar we 
kwamen stonden mensen met 
open armen op je te wachten. 
De nieuwe mensen die ik heb 
mogen ontmoeten was heel 
bijzonder. Mij is erg bijgebleven 
het meisjesweeshuis in 
Nagydobronyi, hoe toegankelijk 
de meiden waren en hoeveel 
contact we gehad hebben met 
hen. Gezellig samen voetballen 
en andere activiteiten.
Het was ook fijn om onze 
vrienden in Oekraïne en 
Roemenië weer te zien en te 
spreken. 
Goed te zien dat de projecten 
die we ondersteunen nog 
steeds voortgang hebben. Dit 
geeft ook weer energie om 
in Nederland weer acties te 
ondernemen.
Wat anders was dan andere 
jaren, was dat we op veel 
plekken maar even zijn 
geweest. Zo hebben we veel 
gezien en ook veel kleine 
dingen mogen doen. Klusjes 

van een grasmaaier aan de 
loop helpen tot een middag 
met de zigeunerkinderen. 
Fijn dat we weer naar Oekraïne 
en Roemenië mochten en ik 
hoop dat er nog vele jaren 
mogen volgen.
Wilfred Bijsterveld.

De projecten die we dit jaar 
financieel/praktisch hebben 
ondersteund:
- Kinderbijbelweken in Pir (RO) 
en Tivadar (UA)
- Kerkelijke gemeente van Pir 
(RO)
- Transport met hulpgoederen 
naar Roemenië en Oekraïne
- Roma kinderdagverblijf in 
Tysobyken (UA)
- Gezin met pleegkinderen 
- Diverse Roma projecten in UA
- Armenkeuken in Tivadar (UA)
- Actie inzameling 
schoolspullen i.s.m. basisschool 
“Klimop” Middelstum

Acties en giften
Flessenactie 
Het inzamelen van lege flessen 
voor het statiegeld in en rond 
Kantens loopt nog steeds 
goed. Veel mensen blijven 
ze opsparen tot wij weer 
langskomen, elke 2 maanden. 
Hartelijk dank daarvoor!

Pianoduo in de kerk van Rottum
Het pianoduo Meiborg en Degenaar geeft op 17 
november een concert in de kerk van Rottum. Dit in het kader 
van de expositie “licht” van Rini van Daele. De ontvangst door “de 
kunstenaar” is om 15.00 uur.  
Belangstellenden en liefhebbers van kunst en jazz zijn hartelijk 
welkom! Het wordt niet te zwaar en zoals gebruikelijk is er een 
hapje en een drankje. Toegang is gratis.
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Van het boerenerf
Wij hebben een gevarieerde veestapel met allerlei soorten 
koeien zoals  blaarkop en zwart- en roodbont. Wat uiterlijk 
betreft zien onze koeien er allemaal verschillend uit, qua 
kleur en ook qua vlekken. Verder lijken de koeien gewoon 
hetzelfde. Maar nee: koeien hebben een verschillend 
karakter, soms vertonen ze typisch gedrag en in de groep 
hebben ze een eigen plek in de rangorde.

Hoe hoger een koe in de 
rangorde staat, hoe meer 
‘vijanden’ of ‘concurrenten’ zij 
heeft. Elke koe moet vechten 
voor haar plekje in de groep. 
Soms moet er veel en vaak 
gevochten worden, is het 
zelfs niet één tegen één, maar 
helpen een paar mee. Een 
koe onderaan in de rangorde 
verweert zich nauwelijks en 
loopt liever weg.
Als koeien worden opgehaald 
om te worden gemolken, 
lopen ze vaak in een lange 
rij naar de stal. De hoogste 
koeien in de rangorde lopen 
niet altijd voorop. Vaak lopen 
de koeien die pas gekalfd 
hebben voorop omdat ze graag 
gemolken willen worden. Een 
aantal koeien wacht altijd tot 
het laatst, net alsof ze graag 
hekkensluiter willen zijn. Er zijn 
koeien die altijd samen grazen: 
tweelingen of leeftijdsgenoten. 
Vanaf jongs af aan zijn deze 
koeien samen opgegroeid en 
ze trekken nu ook samen op. Er 
zijn ook enkele koeien die een 
vaste eetplek lijken te hebben, 
bijvoorbeeld altijd links achter 
in de wei bij de haven en in 
een ander weiland rechts bij 
de weg.
Koeien weten altijd de weg, ook 
als er ’s morgens in het najaar 

erg dichte mist is en de boer 
zijn oriëntatie kwijt is. Als hij 
de koeien volgt, komt hij toch 
weer bij de stal terug.
Bij het voerhek in de stal zijn 
er ook bazige koeien die veel 
ruimte naast zich opeisen. Ze 
willen geen koe rechts of links 
direct naast hen, die wordt 
direct weggejaagd. Er zijn ook 
koeien die zich het lekkerste 
voer willen toe-eigenen. 
Brutaal verschaffen ze zich 
dan toegang voor het voerhek 
om te proeven en eventueel 
dringen ze voor.
In de melkstal zijn het vaak 
dezelfde koeien die het eerst 
gemolken willen worden. Als ze 
een keer later komen, valt dat 
op. Dat is dan vaak een signaal 
dat er iets met die koe aan de 
hand is, dat zij niet fit of tochtig 
is. De meeste koeien maakt het 
niet uit aan welke kant van de 
melkstal ze gemolken worden. 
Maar sommigen hebben een 
(sterke) voorkeur voor één kant 
en doen dan ook hun best om 
aan die voorkeurskant binnen 
te komen.
Omgaan met koeien is dus 
niet saai. Elke koe is bijzonder 
en het is de moeite waard om 
haar te leren kennen! 

Hilma Oudman-Dam
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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!

Brabantia
Nou denken ie meschain lu 
dat dit n rekloamestukje wordt 
veur Brabantia, mor dat is nait 
mien bedoulen.
k Las ien n kraant dat Brabantia 
100 joar beston en dou ging k 
prakkezaaiern wat wie aal van 
Brabantia ien hoes haren. As 
ie vrouger traauwen gingen, 
haren ie n verlangliestje. 
Dat liestje ging van ain noar 
aander en elk kon der n 
kedoke oetzuiken dat bie zien 
knip paasde. En Brabantia 
haar nogaal wat spullen veur 
hoeshollen. 
Grode en klaaine 
veurroadbuzzen, brood- en 
kouktrommels, gaiters, 
broodroosters, rolvegers,  
wc- en keukenrolhollers, 
waarmhollers, theelichtjes, 
poetsdeuzen en vanzulf 
pedoalemmers en zel nog wel 
meer touhollen.
Zoveul hemmen wie nait ien 
hoes stoan, mor wat ter staait, 
gaait nooit weer òf.
Ien t begun was t mainst crème 
van kleur, mor loater kwam der 
n oranje oetgoave mit broen/
cyclame bloumen der op.
Brabantia begon ien 1917 
ien Aalst ien Broabant mit n 
febriek woar ze melkkannen 
en trechters mouken en 
ging loater deur mit aal dij 
hoesholdspullen woar ze mit 
op kloeten komen binnen. Der 
is zulfs n Brabantia Museum!
Zol der nou nog zoveul van 
dit maark verkocht worden? 
Ien folders zai k allenneg 
striekplaanken. Pedoalemmers 
blieven aaltied, mor wel bruukt 
nog n rolveger, n peper- en 
zoltstel, n theelichtje, n 
schougpoetsdeus?
Boetendes deed t plestik 
ien zesteger, zeuventeger 
joaren zien ientree. t Woog 
niks en t was zo makkelk. De 
Tupperwareparty’s kwamen 
ien trek. Aalgedureg kregen 
ie n nuigen ien braivenbus 
veur zo’n oavend bie ain ien 

koamer. Haile toavel ston vol 
plestik deuskes en aander 
spul, n mevraauw legde oet 
wat ie der mit doun konden en 
aan t ènd van oetleg wer joe n 
bestelformelier ien haanden 
drukt om mor zoveul meugelk 
te bestellen, din wer t kedo 
veur de gastvraauw aal dikker.
Ook van gekope maarken 
kwam der aal meer plestik ien 
winkels. As ie wat kochten, 
kwam der n plestik taske 
omtou, t wer zo slim dat ze 
nou verlegen binnen mit 
aal dat plestik. Mien leutje 
taandezegger van zeuven 
joar het op schoul zulfs n 
spreekbeurt hollen over de 
“Plastic Soep”.
Woar bewoarden lu veur 
de Brabantiatied din heur 
krudenierswoaren ien? Ze 
kochten wel tromkes en 
haren rekloameblikken 
van winkels ien hoes. Mien 
abbelstroop zit nog ien n 
blikje, mor vrouger zat ter 
veul meer ien blik. Krudeniers 
kregen veul veurroaden ien 
blik aan en doaroet werden 
pepieren puten vol schept. 
Ien mien olderliek hoes ston 
ien keller n grode AJP-blik van 
puddingfebriek oet Stad woar 
veurroaden veur etenkokerij 
ien bewoard werden.
Bie ons ien kaast staait n 
aarfstuk van Van Melle’s 
Vruchten Drops woar net twij 
pak kovvie ien pazen. Veurop 
staait n ploatje van n gondelier 
oet Venetië dij zien laiverd op 
kaant van t wodder touzingt.
Aal is t din n rekloameblik, doar 
kin toch gain Brabantiabus 
tegenop!

Anje van der Hoek-Linstra

Stilleven
wat riepe vruchten op n stainen schoal,
dij gluien nog noa van zummerzunnedoagen
mit daipe blözzen as van rode wien
op teer kristal op old en blank damast.

septemberappels, peren, hönneggeel.
de dikke trös van daauwbesloagen droeven
mit zachte glanzen op heur strakke vel
van noajoarslicht, dat aan de smale roamen
verlegen staarft.

Jan Sleeboom
Oet: Dörp en Stad, 1960
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80’s & 90’s party  
in t Schienvat
Op 28 september was het dan eindelijk zover, de 80’s & 90’s 
party. CSCW had samen met Jan Westerlaken de handen flink 
uit de mouwen gestoken en t Schienvat was omgetoverd tot 
een ware discotempel. Natuurlijk was het best spannend, 
want zou dit een avondje worden om niet snel weer te 
vergeten of hadden de feestgangers op deze regenachtige dag 
meer zin om thuis te blijven bankhangen?! 

DJ Peter Zuidhof kwam en de meest heerlijke dansnummers 
zorgden er al snel voor dat de dansvloer gevuld werd. Al vroeg op 
de avond stroomde t Schienvat vol vrolijke en gezellige mensen. 
Vlakbij de entree was een Photobooth waar je op de foto kon met 
een gekke bril, pruik, glitterhoed, wat je maar wilde. Mandy Bol 
was deze avond de fotograaf en dat deed ze geweldig. Daarnaast 
was er zelfs een live optreden van dorpsgenoot Peppie. 
Tot in de vroege uurtjes werd er gedanst, gelachen en gekletst. 
Het was een zeer geslaagd feest.

fotograaf Mandy Bol
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AGENDA Rottum
20 oktober – 26 januari 2020
Kerkje Rottum
10.00 – 17.00 uur
Expositie Rini van Daele
Gratis entree

Zaterdag 2 november
Dorpshuis
09.00 – 12.00 uur
Rommelmarkt

Zondag 17 november
Kerkje Rottum
15.00 uur
Pianoduo

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

Zaterdag 2 november
t Schienvat
15.00 – 19.00 uur
Workshops Laway Arts met 
diner afsluiting 

IJsvereniging/KJH
20.00 uur
Algemene ledenvergadering 
IJsvereniging Kantens

Woensdag 6 november
t Schienvat
15.00 – 16.30 uur
Inloopspreekuur Kiona Stel 
(Dorpencoördinator Het 
Hogeland)

Vrijdag 8 november
t Schienvat
20.00 – 21.30 uur
CSCW - interesse peiling 
festiviteiten 5 mei

Zaterdag 9 november 
t Schienvat
09.30 – 12.00 uur
extra repetitie Vlinthippers

IJsvereniging/KJH
16.00 – 18.00 uur
Schaatsen Kardinge

t Schienvat
20.30 – 01.00 uur 
Live muziek (zie poster)

Vrijdag 15 november 
t Schienvat
19.00 – 23.30 uur
Feestavond Vlinthippers

Donderdag 21 november 
t Schienvat
20.00 – 23.30 uur
Gezamenlijke avond Vrouwen 
van Nu en Mij. tot Nut v/h 
Algemeen

t Schienvat
19.30 – 21.30 uur 
Vergadering CSCW

Vrijdag 22 november
t Schienvat
21.00 – 01.00 uur
Jamsessie

Zaterdag 23 november 
Molen Grote Geert en t Schienvat
13.30 – 17.00 uur 
Intocht Sinterklaas

t Schienvat
20.00 – 22.30 uur
Sterrenkijken

Woensdag 27 november 
t Schienvat
19.30 – 22.30 uur 
Bridgeclub

Zaterdag 30 november
Klinkenborgerweg 1
09.00 – 12.00 uur
Inbreng spullen SPO

t Schienvat
15.00 – 19.00 uur
Workshops LawayArts met 
diner afsluiting

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
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 informa-
tie 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

TANDARTSEN: 
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

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

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.

Sterrenkijken
Op 23 november as. 
organiseert CSCW/Feestcomité 
een mini-curcus astronomie 
voor beginners, theorie en 
praktijk in t Schienvat.

Wat gebeurt daar precies? 
Je leert alle sterrenbeelden 
herkennen die op dat moment 
te zien zijn: sterrenstelsel M33 
(driehoek), Andromedanevel 
(M31), Hyaden (stier), ET en 
veel meer.
Met onze telescopen/
verrekijkers zie je prachtige 
objecten zoals dubbelcluster 
(Pegasus), M92 (Herules) en 
veel meer.
De meeste bovengenoemde 
objecten kun je al zien met een 
gewone verrekijker die bijna 
iedereen thuis heeft. Dus als je 
zelf een verrekijker hebt, neem 
hem mee. Je moet alleen weten 
waar je hem moet richten en 
dat leer je die avond. 
Marco Silvani uit Toornwerd zal 
je die avond leren waar je moet 
kijken.

Belangrijk: Zorg voor warme 
kleren en schoenen!!!
 
Aanvang :  
20.00 uur - theorie  
21.00 uur - praktijk (bij mooi 
weer)
Kosten  € 2,50 p.p.  
(incl. koffie/thee/hapje)

Opgave bij Marten Miske via 
m.miske@hetnet.nl

CSCW/Feestcomité heet 
iedereen welkom!
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Kerkdiensten
Gereformeerde kerk  
vrijgemaakt Kantens 

Zondag 3 november
09.30 uur - dhr. T. Bekkema 
14.30 – ds M.H. de Boer
(in Kantens)

Woensdag 6 november
15.30 uur – Kinderdienst
(in Middelstum)
19.30 uur – ds. D. Mak
(in Kantens)
 
Zondag 10 november
09.30 uur – ds. J.H. Soepenberg
14.30 uur – dhr. P. Poortinga
(in Middelstum) 
 
Zondag 17 november
09.30 uur – ds. H. van Noort
16.30 uur – ds. R. Prins
(in Kantens)
 
Zondag 24 november
09.30 uur – leesdienst
16.30 uur – ds. R. Prins 
(in Middelstum) 

Chr. Gereformeerde  Kerk 
Kantens

Zondag 3 november
09.30 uur – ds. M.J. van Keulen
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Woensdag 6 november 
(Dankdag)
19.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Zondag 10 november
09.30 uur – ds. R. Jansen
14.30 uur – ds. J.P. Rozema

Zondag 17 november
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek
 
Zondag 24 november
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J.P. Rozema

Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum

Zondag 3 november
10.00 uur - ds. R. Kleijer, Haren. 
Oogstdienst

Zondag 10 november
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk, 
viering Heilig Avondmaal en af-
scheid mw. Dijk-Bolt, bloemen-
dienst (koffie/thee in Salem)
 

Zondag 17 november
10.00 uur – pastor F. 
Groenbroek, Veelerveen
 
Zondag 24 november
19.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Herdenking gestorvenen
m.m.v. Riepster Cantorij o.l.v. 
Henk de Vries
(koffie/thee in Salem)
 

Dorpskerk Rottum

Zondag 10 november
19.00 uur – ds. A. Fraanje

Zondag 24 november
19.00 uur – ds. H. Poot

Rommelmarkt 
Rottum
Op zaterdag 2 november is 
er van 09.00 – 12.00 uur weer 
rommelmarkt in het dorpshuis 
van Rottum, wij hopen op een 
grote opkomst, want alles
moet weg. 
Tot zaterdag 2 november.

Schaatsen  
op Kardinge
 
Ook het komende seizoen 
kan er geschaatst worden 
op Kardinge. Op 9 november 
2019, van 16.00 tot 18.00 
uur en 28 december 2019, 
van 17.00 tot 19.00 uur kan 
er op eigen gelegenheid 
gratis geschaatst worden op 
Kardinge. Het bestuur gaat 
dan niet mee, maar onze leden 
kunnen een deelnemerskaartje 
verkrijgen bij de fam. B. 
Bultena, Langestraat 6 in 
Kantens. 
Op 22 februari 2020 is er 
eveneens vrij schaatsen, 
waarbij het bestuur wél 
aanwezig zal zijn op Kardinge. 
We verzamelen dan bij t 
Schienvat en nadien bieden 
wij onze deelnemende leden 
een hapje en een drankje aan. 
Ook dan gaat ieder met eigen 
Vervoer. Opgave graag bij het 
bestuur.

Bestuur IJsvereniging Kantens
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Foto van de maand
De herfst legt zijn grijze deken over het land, de kachel gaat omhoog en de klok op winterstand!

Foto: Fred Reiffers

OUD PAPIER
zaterdag  

16 november
vanaf 09,00 uur

T 551788 (OBS)

Afgelopen periode mochten we 
de volgende giften ontvangen:

C.S.C.W. € 30,00
VDK € 50,00
Kaanster Kermis € 25,00
Uitvaartver. Kantens € 50,00
Vrouwenraad € 25,00
PKN Kantens-Stitswerd € 40,00
 
Heel hartelijk dank  
voor uw gaven!

IJsvereniging Kantens roept op  
voor de algemene ledenvergadering!
Op zaterdag 2 november 2019 vindt de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering plaats in de kantine/KJH van de 
IJsvereniging. Zet u deze datum even in uw agenda? De 
vergadering begint om 20.00 uur. Na het officiële gedeelte 
volgt een verloting!

Agenda: 
n Opening 
n Mededelingen
n Notulen ALV d.d.  
3 november 2018 
nJaarverslag seizoen 
2018/2019
Pauze 

n Financieel verslag seizoen 
2018/2019 
n Verkiezing kascommissie
n Begroting seizoen 2019/2020 
n Bestuursverkiezing
nAftredend en herkiesbaar: 
Jan Jensma, Erik Kuipers, Arie 
Klomp 

n Aftredend en niet 
herkiesbaar: Evert Spriensma
n Rondvraag
n Sluiting
Daarna kan er nagepraat 
worden onder het genot van 
een hapje en drankje. Ook zal 
er een verloting plaatsvinden.

Roodehaan eten & drinken 
opent in Westeremden
Vrijdag 25 oktober in het pand van de Viskenij aan de Kosterijweg 
te Westeremden is Roodehaan eten & drinken geopend.
De uitbaters Karin 
Hardonk en Teus 
van Ruiswijk waren 
tot vorig jaar de 
exploitanten van 
camping Roodehaan.
Het pand in 
Westeremden 
herbergt een eetcafé 
en een muziekcafé.


