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December 
39e jaargang - 2019

Maandelijkse 
informatiekrant voor 
de dorpen Kantens,

Rottum en Stitswerd.

Jubileum Vlinthippers groot succes
Op vrijdag 15 november vierden de Vlinthippers hun 20-jarig jubileum in t Schienvat te Kantens. 
Voorzitter Jan Lambers heette iedereen welkom, met name de genodigden, het VO Koor 
Roodeschool, de Mill Rose Jazzband uit Winschoten, de dirigenten en de gastzangers die het 
eigen koor kwamen versterken. Hij ging even in op de ontstaansgeschiedenis van de Vlinthippers. 
Bij de organisatie van het millenniumfeest waren er een paar Kaansters die vonden dat er een koor 
bij hoorde. Direct gaven zich meer dan dertig enthousiaste zangers en enkele accordeonisten op. 
Meester Kuipers was de eerste dirigent. Enkele jaren later volgde Hilda Mulder uit Stedum hem op 
en de laatste twee jaar staat Liesbeth Blaauw voor het koor.

Daarna werd er snel met 
het uitgebreide programma 
begonnen. Als eerste kwam 
het jubilerende koor aan bod. 
Presentatrice Hanny de Vries 
praatte op vlotte wijze de 
zeven nummers aan elkaar. 
Het publiek beloonde hun 
optreden met applaus.
De vijf heren in rood op 
het toneel bleek de Mill Rose 
Jazzband te zijn die een 
spetterend optreden weggaven. 
De dixielandmuziek spatte de 
zaal in en je kon lekker mee 
swingen op je stoel.
Voordat het VO Koor 
Roodeschool begon, nam 
Lukas Mulder het woord. Hij 
overhandigde namens de Bond 
van Koren een oorkonde aan 
de Vlinthippers. Nog vijf jaar 
erbij grapte hij, dan kregen ze 

ook een envelop met inhoud. 
Die werd wel aangeboden door 
het koor uit Roodeschool met 
felicitaties natuurlijk.
Onder leiding van pianist Jelle 
Tienstra begonnen ze hun 
optreden met “Swing low” en 
“Morning has broken”, waarna 
nog vijf nummers volgden.
Na de pauze kon het publiek 
opnieuw van zang en muziek 
genieten.
De Kaanster Vlinthippers sloten 

de avond af met o.a. mooie 
Groninger liedjes, waarbij de 
Jazzband en het gastkoor zo 
nu en dan invielen, wat een 
vrolijk effect teweeg bracht 
en het publiek lekker deed 
meeklappen en meezingen.
Alle zangers en muzikanten 
kregen een roos als 
herinnering aan deze avond. 

De Jazzband speelde er na 
afloop nog even lustig op los.

En nu maar hopen dat er nieuwe 
zangers ons Kaanster koor 
komen versterken, zodat over vijf 
jaar het 25-jarig jubileum gevierd 
kan worden.

Anje van der Hoek-Linstra 
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Van het boerenerf
In de rij van boerderijdieren worden koeien, varkens, 
paarden, schapen en geiten genoemd. Maar ook kippen 
horen in deze rij thuis. Bij ons op de boerderij hebben we op 
de achterdeel een groot kippenhok. We vinden het lekker 
om een vers eitje te eten. Jarenlang kochten we vier of vijf 
hennen van 18 weken oud. Er bestaan allerlei soorten kippen, 
maar wij hadden meestal gewone bruine legkippen.  

Dit jaar zouden we het 
anders doen. In plaats van 
18-weekse hennen te kopen, 
wilden we zelf kuikens laten 
uitbroeden. Via Marktplaats 
hadden we een gratis 
Brahmahaan opgescharreld. 
Een buurtgenoot had 
Brahmakippen en onze haan 
ging er een poosje logeren. 
Na verloop van tijd was er een 
broedse kip en die kwam met 
twaalf eieren broeden in ons 
kippenhok.
Na drie weken, op 29 augustus, 
kwamen er tien eieren binnen 
enkele uren uit. Helaas was één 
kuiken dood, één ei kwam niet 
uit en waarschijnlijk was er ook 
een ei tijdens de broedperiode 
door de kip opgepeuzeld.
We waren blij met het 
resultaat; van de twaalf 
eieren waren er nu negen 
uitgekomen.
De eerste dagen bleven de 
kuikentjes meestal bij de kip en 
onder moeders vleugels.
Maar ze groeiden hard en ze 
veranderden ook erg snel. 
Eerst waren het donsballetjes, 
maar na een paar weken 
begonnen ze al op kippen te 
lijken. Met de groei van veren 
en ook veren bij de pootjes zijn 
het na tien weken echt al jonge 
kippen. 
Negen mooie jonge kippen 
scharrelen nu parmantig in 
het hok rond en ze zijn erg 
verschillend van kleur. Met 

variaties in overwegend zwart, 
wit met zwart en zwart met 
allerlei bruine tinten.
We zijn benieuwd hoe de 
verdeling in hennen en hanen 
zal zijn. De eerste haan heeft al 
gekraaid.
Als de kuikens net uit het ei 
komen, hebben ze de eerste 
24 tot 36 uur geen kippenvoer 
nodig. In het begin kregen 
ze kuikenmeel, na zes weken 
opfokkorrel en als ze aan de leg 
toe zijn, moeten we legkorrel 
kopen. Het is handig dat ze 
ter afwisseling ook afval uit 
de moestuin eten. We kunnen 
veel onkruid en allerlei restjes 
van groenten en fruit in het 
kippenhok kwijt. Natuurlijk 
staat er ook een drinkbak 
om elke dag genoeg water te 
kunnen drinken. Kortom, het is 
prima voor elkaar.
We zien uit naar de dag dat we 
het eerste verse eitje kunnen 
eten!

Hilma Oudman-Dam
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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. We chatte ff met... 
Met Jeremy Dijksterhuis, 
Middelstumerweg, Kantens.

2. Wat is je favoriete muziek? 
Electro vind ik leuk, maar ook 
top 40-muziek luister ik graag.

3. In welke tak van sport 
zou jij wel wereldkampioen 
willen worden? 
Basketbal lijkt me wel leuk om 
kampioen in te worden.

4. Waar kunnen we je in het 
weekend (overdag of ‘s avonds) 
tegenkomen?
Bij vrienden of online.

5. Wat is je favoriete 
vakantiebestemming? 
Frankrijk.

6. Voor wat voor gerecht 
kunnen we je ‘s nachts wakker 
maken? 
Noedels (kip-kerrie) met 
kroepoek.

7. Op welke site ben je vaak te 
vinden? 
YouTube.

8. Hoe ziet jouw 
toekomstdroom er uit? 
Eigenaar/medewerker zijn van 
een gamebedrijf waar spellen 
bedacht worden.
Gelukkig worden in de liefde.

9. Aan welke activiteiten in het 
dorp doe je mee? 
Speelweek, puzzeltocht, 
kinderdisco.

10. Wat zou jij in het dorp waar 
je woont willen veranderen en 
waarom? 

Dat auto’s langzamer rijden, 
zodat we allemaal veilig door 
het dorp heen kunnen fietsen.

11. Tot slot, met wie chatte we 
de volgende keer? 
Aan Sebe de Vries uit Rottum.
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75 jaar vrijheid
Vandaag, de 28e november 2019, ligt er een nieuwe t Lougnijs 
in uw brievenbus, die wij in alle rust en vrijheid kunnen lezen. 
Precies 75 jaar geleden, 28 november 1944, was slechts een 
gedeelte van Nederland bevrijd van de Duitse bezetter en 
zuchtte o.a. de provincie Groningen nog onder het juk van de 
Duitsers. 

Het was de dag, dat 
Wilhelmina vanuit Londen 
in een radiotoespraak ons 
een hart onder de riem stak 
en begon met de woorden: 
“Landgenooten, Ik wil een enkel 
woord tot u richten in dezen 
bangen tijd, waarin wij wachten 
op de bevrijding van ons geheele 
land, een tijd waarin de nood 
hoog gestegen is, de mannen 
in groote getalen worden 
ontvoerd en de vernielingen 
en verwoestingen afmetingen 
hebben aangenomen als geen 
van ons zich ooit heeft kunnen 
voorstellen……”

Dezelfde dag voeren de eerste 
geallieerde Liberty-schepen de 
haven van Antwerpen binnen, 
nadat het grootste gedeelte 
van Zeeland was bevrijd.
Iemand schreef die dag in 
zijn dagboek: “Dinsdag 28 

November 1944. Gisteren zijn 
we naar de familie X geweest, 
Karel was jarig, daar heb ik nog 
een glaasje jenever gehad, dat 
is iets zeldzaams in deze tijd. 
Er is hier vanmorgen weer een 
stel bommen gevallen en een 
luchtgevecht, het was op een 
trein gemunt, het ging er flink op 
los, we hebben hier een tijdje in 
de kelder gezeten, tot het ergste 
voorbij was. Overigens wordt het 
hier steeds minder, de grofste 
prijzen worden er betaald voor 
de onbeduidendste dingen. 
De menschen trekken hier bij 
honderden de bosschen in om 
hout, want er moet toch gestookt 
worden, hele bomen worden er 
omgezaagd, waar moet dat naar 
toe deze winter? Zondag moet 
ik voor St. Nicolaas spelen voor 
de kinderen. We hebben nog iets 
gekocht, het zijn prullen en dan 
nog verschrikkelijk duur”.
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Het was ook de dag dat de 
Groninger chauffeur Roelf 
Korvemaker, door loslippigheid, 
wordt gearresteerd en 
terechtkomt in een werkkamp 
in het Duitse Lahde en daar 
op 21 maart 1945 wordt 
doodgeslagen. Hij verspreidde 
tijdens de oorlog illegale 
blaadjes en gaf financiële steun 
aan de illegaliteit.

BEVRIJD
Onze mooie provincie 
Groningen was de laatste 
provincie in Nederland die 
werd bevrijd. De Duitsers 
verloren steeds meer terrein, 
maar bleven tot de tanden 
bewapend hevig tegenstand 
bieden. De Slag om Groningen, 
van 13 tot 16 april 1945, ging 
de boeken in als één van 
heftigste stadsgevechten van 
de Tweede Wereldoorlog 
in Nederland. Toen de 
Duitsers zich op 16 april 1945 
overgaven, waren er zo’n 130 
Duitse en ruim 40 Canadese 
soldaten gesneuveld. Ook 
waren er 106 burgers om het 
leven gekomen. De binnenstad 
was hevig toegetakeld: in 
totaal werden ongeveer 270 
gebouwen verwoest of raakten 
beschadigd.

DE VRIJHEID-EXPRESS
In iedere provincie rijdt vanaf 
4 april 2020 een Vrijheid-
express, om verhalen over 
oorlog en vrijheid op te halen 
en te brengen. De Vrijheid-
express is een reizende 
expositie over de Tweede 
Wereldoorlog en fungeert 
ook als ontmoetingsplaats en 
evenementen-platform. Maar 

liefst 14 bussen rijden door de 
12 provincies, de hoofdstad en 
de hofstad. De express bezoekt 
scholen, buurthuizen, stads- 
en dorpspleinen en brengt en 
verzamelt bijzondere verhalen 
over de bevrijding van de eigen 
regio en over oorlog en vrede. 
De bussen worden samen met 
regionale musea en lokale 
comités ingericht, om zo aan 
te sluiten op de regionale en 
lokale geschiedenis.

Zoals al eerder geschreven 
staat ook t Lougnijs in 2020 
stil bij 75 jaar vrijheid en het 
herdenken van alle burgers 
en militairen, die in het 
Koninkrijk der Nederlanden 
of waar ook ter wereld zijn 
omgekomen of vermoord 
werden sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog, 
in oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties.

Daarom willen we u vragen 
uw verhalen, herinneringen 
en eventueel foto’s met ons 
te delen. Met name wat deze 
oorlog en 4 en 5 mei voor 
u betekent. Wat betekent 
vrijheid voor u? Hiermee 
maakt u het mogelijk dat onze 
lokale geschiedenis van de 
oorlog vastgelegd en verteld 
wordt. Want, wie kent deze 
geschiedenis beter dan u? 

U kunt uw reacties, verhalen, 
herinneringen en foto’s zenden 
naar info@tlougnijs.nl. Maar 
ook inleveren bij één van onze 
redactieleden.

Arie Klomp



6

Nieuw: Fysiotherapie en 
Floating in t Schienvat
TIJD VOOR WAT ANDERS 
Alweer 14 jaar gelden was het, dat we in het dorp kwamen 
wonen. Een paar maanden voordat onze Merel werd geboren. 
Na mijn jonge jaren als zeilschipper op de Waddenzee en 
daarna wat stillere jaren als huismoeder in ons kleine dorpje 
in het ‘niets boven Groningen’, is het nu tijd voor een nieuwe 
wending. Afgelopen voorjaar ben ik afgestudeerd als Algemeen 
Fysiotherapeut, afgelopen maanden ben ik aan het werk 
geweest in een Duitse fysiotherapiepraktijk vlak over de grens en 
nu open ik mijn eigen praktijk. En wat is leuker dan dat te doen 
in ons eigen dorpshuis?  
 
FYSIOTHERAPIE KANTENS; 
KWALITEITSZORG VANUIT  
DE WETENSCHAP  
Fysiotherapie is paramedische 
zorg voor klachten aan het 
bewegings- en steunapparaat 
van de mens. Het behandeldoel 
is om de pijn van patiënten te 
verlichten of indien mogelijk 
weg te nemen, het functioneren 
van de patiënt te verbeteren 
of herstellen, herstel bij 
blessures te bevorderen of 
lichaamsfuncties van bepaalde 
gebieden in het lichaam te 
verbeteren. Elke patiënt wordt 
behandeld als uniek individu 
en krijgt een speciaal op zijn of 
haar eigen situatie en wensen 
afgestemd behandelplan 
met een referentiekader om 
de veranderingen zichtbaar 
te maken. Het uitgangspunt 
is dat algeheel welzijn een 
voorwaarde is voor wezenlijk 
herstel en voorkomen van 
terugkomende klachten.

HOLISTISCHE WERKWIJZE 
Samen met de cliënt ga ik op 
zoek naar wat er precies nodig 
is om zich goed te voelen en in 
hun kracht te komen staan. Wat 
heeft elk uniek individu nodig 
voor zijn of haar herstel? Wat 
zijn iemands drijfveren? Zijn 
er mogelijke achterliggende 
oorzaken van de klachten? 
Welke middelen kunnen daarbij 
van nut zijn voor het herstel 
en persoonlijke ontwikkeling? 
Zijn er belemmeringen om 
volwaardig te leven? Hoe kan 
hiermee worden omgegaan 
en waar liggen de kansen voor 
verbeteringen? Waar krijgt de 
cliënt energie van?  
Oorzaken en aanleiding van 
het ontstaansmechanisme 
van fysieke klachten kunnen 
hierdoor meer in het 
bewustzijn komen, waarmee 
mensen kunnen werken aan 
een betere levenskwaliteit en 

betere omstandigheden om 
klachten te voorkomen. Vanuit 
deze nieuwe inzichten kun je er 
daarna zelfs beter voor komen 
te staan dan voorheen.    
 
PERSOONLIJKE AANDACHT 
Het is niet ongebruikelijk 
voor fysiotherapeuten om 
in enige mate aandacht te 
besteden aan persoonlijke en 
omgevingsomstandigheden 
in relatie tot fysieke klachten. 
Algemene leefstijladviezen over 
voldoende rust, goed eten en 
drinken en matig gebruik van 
genotsmiddelen worden hierbij 
meestal genoemd in relatie tot 
klachten. Ook wordt meestal 
gekeken naar of de situatie 
van wonen en werken goed is 
of dat deze beter zou kunnen. 
Daarmee krijgen mensen 
een goed idee van mogelijke 
belangrijke positieve en 
negatieve factoren die invloed 
hebben op hun klachten.  
Door dit uitgangspunt nog 
meer centraal te stellen, 
wil ik mij als paramedicus 
en gezondheidsspecialist 
meer holistisch profileren. 
Daarmee bedoel ik, dat ik 
mensen een behandeling 
wil aanbieden volgens de 

richtlijnen van de fysiotherapie 
gebaseerd op de meest 
recente wetenschappelijke 
onderzoeken, zoals andere 
fysiotherapeuten dat doen, 
maar daarnaast mensen ook 
de mogelijkheid wil bieden hun 
klachten indien wenselijk nog 
duidelijker in relatie te zien met 
hun eigen persoon, situatie en 
leefstijl. Persoonlijke aandacht 
is daarbij een speerpunt.

FLOATING 
Daarnaast wordt nog een 
andere therapievorm 
beschikbaar binnen mijn 
praktijk: floating. Hierbij drijf je 
op heel erg zout water (zouter 
dan gewoon zeewater), waarbij 
de temperatuur zo is afgesteld 
dat je na een paar minuten 
eigenlijk niet meer goed voelt 
waar het water ophoudt en 
de lucht begint. Hierdoor krijg 
je het gevoel dat je zweeft en 
dat geeft een gevoel van diepe 
ontspanning. Eén uur floaten 
geeft de rust van ongeveer vijf 
uur slaap. Floating heeft veel 
wetenschappelijk bewezen 
gezondheidsvoordelen, 
waaronder de versterking van 
de werking van fysiotherapie, 
het versnelt het herstel van 

blessures en vermindert de 
klachten bij chronische nek- en 
rugklachten. 
Op zaterdag 14 december en 
zaterdag 21 december van 
11.00 tot 12.00 houd ik een 
korte lezing over floating. 
Toegang is gratis (of vrijwillige 
bijdrage) en na afloop is koffie 
en thee verkrijgbaar.

Uniek in Noord Nederland 
Door fysiotherapie te 
combineren met floating 
kunnen herstelprocessen 
worden bevorderd en kan 
eerder worden begonnen met 
verbeteren van de conditie ter 
voorkoming van terugkerende 
klachten. Ook zonder 
fysiotherapie heeft floating 
een zeer weldadig effect op 
de gezondheid, waarmee de 
praktijk aantrekkelijk wordt 
voor iedereen, mét of zonder 
fysiotherapeutische klachten.  
Er is in heel Noord Nederland 
geen andere praktijk 
waar fysiotherapie wordt 
gecombineerd met floating.

Open spreekuur en 
vergoeding 
Zowel fysiotherapie als 
floating kunnen in aanmerking 
komen voor vergoeding door 
de zorgverzekeraar. Het is 
afhankelijk van hoe en waar 
iemand is verzekerd en dus 
waar iemand recht op heeft. Bij 
een vrijblijvende kennismaking 
kan ik samen met de cliënt zien 
wat de mogelijkheden zijn via 
het Zorgportaal. 
Iedere dinsdagmiddag van 
16.00 tot 17.00 uur hou ik een 
open spreekuur. Iedereen is 
welkom!

Meer weten? Kijk op  
www.fysiotherapiekantens.nl 

Jitske Hoekstra
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Hallo Toneelvrienden,
 
Wij zijn alweer druk bezig met het stuk voor januari 2020. De 
negen spelers van Advendo hebben weer veel plezier met en 
tijdens het oefenen. We zijn dit seizoen voor het eerst begonnen 
met het spelen van improvisatie oefeningen, voordat we met het 
stuk bezig gaan. Dit bevalt ontzettend goed. De oefeningen zijn 
erg hilarisch en we steken er ook nog wat van op! 
 
Tevens zijn we ons meer 
bezig gaan houden met de 
facebookpagina van Advendo. 
Zo kunt u daar zien waar we 
zoal mee bezig zijn en u zult 
af en toe een leuke foto of gek 
filmpje voorbij zien komen! 

Dit seizoen spelen we het stuk 
“Mag ik een aap worden”.
Het is een klucht in drie 
bedrijven. Een echt komische 
klassieker met natuurlijk een 
happy end, zoals u van ons 
gewend bent!

Het verhaal in het kort: 
“Het huwelijk van Jan 
Hollander is geen rozengeur 
en maneschijn. Zijn veel 
jongere vrouw Gerda verwacht 
meer van hem, dan hij kan 
presteren. Een artikel in de 
Story zet alles op zijn kop. 
Het blijkt mogelijk door 
middel van een apen-serum 
jonger te worden. Jan gaat op 
verzoek van Gerda naar het 
ziekenhuis in Leiden en laat zich 
behandelen. De jonge Jan gaat 
daarna op vrouwenjacht en 
ziet zijn eigen Gerda niet meer 
staan. Ze moet zelfs accepteren 
dat alle vrouwen uit het dorp 
achter de vernieuwde jonge Jan 
aanzitten.”
 
In het laatste weekend van 

januari 2020 kunt u zien hoe dit 
verhaal afloopt. We spelen op 
twee avonden:
Vrijdag 24 januari (première) 
en zaterdag 25 januari (na 
afloop muziek).
 
De zaal is beide avonden 
geopend om 19.00 uur en 
de voorstellingen beginnen 
om 19.30 uur. Op de 
zaterdagavond kan er na afloop 
van het stuk lekker gedanst 
worden op de muziek van DJ 
Peter Zuidhof.

VOORVERKOOP KAARTEN  
De voorverkoop van de kaarten 
start op woensdag 1 januari 
2020 en kunt u bestellen op de 
site!
Wilt u graag als eerste overal 
van op de hoogte zijn en 
als eerste de mogelijkheid 
hebben om kaarten te 
bestellen, word dan Vriend 
Van Advendo voor minimaal 
€ 5,=  per jaar. Je kunt Vriend 
van Advendo worden, via de 
site www.advendokantens.
nl en vervolgens op de ‘vriend 
worden’ klikken.
Wij hopen jullie allemaal 
weer te zien bij één van onze 
uitvoeringen! Graag tot dan!

Lieve groeten van 
Advendo
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Intocht Sinterklaas
Op een koude maar zonnige ‘ouderwetse’ sinterklaasmiddag 
verzamelden alle inwoners van Kantens zich bij de Molen. 
Want waar anders komt Sinterklaas Kantens binnen?

Maar het was ergens wel een beetje spannend….

Er was namelijk een brief bij de molen gevonden waarin stond dat 
de Sint dit jaar met de trein kwam. Maar hoe dan?? Kantens heeft 
toch helemaal geen treinstation. Er ontstond verwarring bij de 
molen… komt hij wel? En nog belangrijker … hoe dan?

Gelukkig zagen de kinderen iets later dan half twee de stoomboot 
aankomen! Hij was er! Een hele club uitzinnige pieten reisden met 
de Sint mee. Eenmaal aan wal werden er de gebruikelijke handen 
geschud en werd de Sint welkom geheten in Kantens door alle 
ouders, opa’s, oma’s en kinderen.

Er stond een piet te wachten 
met z’n trike (Ozosnel kon na-
tuurlijk niet mee over het wa-
ter…). Samen met alle kinderen 
en onder begeleiding van mu-
ziekvereniging Uno Animo uit 
Zuidwolde, werd de ronde door 
het dorp gereden. Eenmaal bij 
t Schienvat aangekomen werd 
de Sint door wel meer dan 100 
kinderen de zaal ingezongen.

Er werd gedanst, gezongen, ge-
lachen en gestrooid. Er was tijd 
om Sinterklaas nog een aantal 
vragen te stellen. Na ruim 
anderhalf uur dolle pret, werd 
het voor de Sint tijd om weer 

verder het land in te trekken. De kinderen kregen allemaal nog 
een mooi cadeau en zongen het welbekende ‘Dag Sinterklaasje’ 
voor de Sint. De Sint gaf aan dat alle kinderen de schoen mochten 
zetten. Wel moesten ze nog even een grapje bedenken om Malle 
Pietje een lesje te leren.

Al met al een geslaagde intocht met veel gelach en plezier! Alle 
vrijwilligers die hieraan mee hebben gewerkt… bedankt!!

Foto’s: Fred Reiff ers
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Nieuws van de VDK
Hierbij een aantal zaken die de afgelopen maand hebben plaats-
gevonden.

Kerstboom
De planning is dat er op za-
terdag 7 december weer een 
kerstboom in Kantens staat. Dit 
is mede mogelijk gemaakt door 
Tuincentrum Freek van der 
Wal uit Sidderburen. De boom 
wordt door hem bezorgd en 
voor een mooie prijs geleverd. 
Zo zijn wij weer in staat een 
mooie kerstboom op te bouwen 
met behulp van een aantal vrij-
willigers. De nieuwe aansluiting 
voor de stroomvoorziening is 
intussen gerealiseerd door Paul 
Knot en Lammert Baron (Baron-
service). Onze dank hiervoor.

In gesprek met PvdA
Op uitnodiging van de Pv-
dA-fractie zijn wij met hen in 
gesprek geweest, hierbij waren 
ook alle bewoners en vereni-
gingen uitgenodigd.

Er is over de volgende zaken 
gesproken:
De achteruitgang van het 
openbaar vervoer, waardoor 
een slechtere bereikbaarheid 

van het dorp en hogere kosten 
(hub taxi) het gevolg zijn. 
Daarnaast spraken we over de 
sportvoorziening, de verkeers-
veiligheid in Kantens (o.a. de 
Middelstumerweg en Usquer-
derweg) en de verpaupering 
van panden die het aanzien 
dorp Kantens schaden (in veel 
gevallen door toedoen van de 
NAM). Ook spraken we over 
het behoud van ons dorpshuis, 
batch 1581, herstel of nieuw-
bouw van woningen n.a.v. 
bevingsschade en het ontwik-
kelen van nieuwe bouwlocaties 
zodat het weer mogelijk is 
om in Kantens nieuwbouw te 
plegen. Aansluitend heeft er 
nog een wandeling door het 
dorp plaatsgevonden om de 
besproken onderwerpen toe te 
lichten en onder de aandacht 
van de politiek te brengen.

Bestuurswijziging
Arnold Doornbos is tot nieuwe 
voorzitter van VDK gekozen.

Het bestuur van VDK

Ter herinnering:

Vanaf dit jaar komt CSCW Kantens en 

Sinterklaasorganisatie niet meer langs de 

deur voor de lijstcollecte, maar vragen zij 

om uw vrijwillige bijdrage over te maken op 

rekeningnummer NL57 RABO 0195 2344 21. 
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Op 20 mei 1990 ben ik geboren in Kantens aan de 
Meidoornstraat 3. Ik ben het oudste kind van Gerad en Maria 
Werkman en heb een jonger broertje, Jan. Toen ik geboren 
werd, was ik heel klein en heel licht en ik moest gelijk mee in 
een ambulance in een couveuse. Gelukkig zie je daar nu niks 
meer van.

Dat was een leuke tijd en nu 
nog steeds spreken we af. Ze is 
al 22 jaar mijn beste vriendin!.
Op den duur ben ik naar het 
HHC in Uithuizen gegaan en 
daar had ik geen fijne tijd. 
Daarna heb ik nog even op 
Noorderpoort in Groningen 

gezeten. Op een 
gegeven moment zei 
Jan: “Kom zus, er is 
kermis in de stad, we 
gaan naar de kermis”. 
Ik vond dat prima. 
Jan en ik hadden het 
heel gezellig op de 
kermis toen hij mij 
voorstelde aan een 
jongen. Hij zei: “Zus, 
dit is Maikel. Ga maar 
even lekker kletsen 
met elkaar”. Hij had al 
wat bekokstoofd met 
hem, maar dat wist 
ik niet. Zo kreeg ik op 
13 mei 2011 verkering 
met mijn vriend Maikel 
le Blanc. Jan heeft ons 
gekoppeld.
Ik ben op 1 februari 
2013 verhuisd naar 

Kloosterburen, waar ik nu met 
plezier woon. Hier ben ik ook 
al helemaal ingeburgerd, maar 
dat gaat ook gauw in een dorp 
waar carnaval wordt gevierd. 
Ook Pa en Ma zijn in dat 
weekend altijd bij ons om dit te 
vieren.
Ik werk in een 
verzorgingstehuis, waar ik 
verschillende dingen doe. 
Verder houden mijn vriend 
en ik van vakantie vieren. Ons 
favoriete land is Spanje en 
verder hebben we al heel veel 
van andere landen gezien. Ook 
gaan we altijd naar moto GP in 
Assen. Daarnaast help ik mijn 
schoonmoeder in haar praktijk 
met facturen maken en de 
agenda beheren.

Nou dit was wel zo’n beetje 
het verhaal. Ik heb nog wel 
veel meer, maar dan wordt het 
verhaal zo lang. Dus bij deze 
maar het eind.

Groetjes van  
Wendy Werkman en Maikel 
uit Kloosterburen

Ik ben samen met mijn jongere 
broer Jan opgegroeid en had 
een hele fijne jeugd in Kantens. 
We zijn allebei in het Gronings 
opgevoed, maar ook wel met 
de Nederlandse taal. We gingen 
vaak naar opa en oma over de 
brug aan de Oosterweg.
We belden haar dan op en 
vroegen vaak of we mochten 
blijven eten. “Ja, dat is goed. 
Wat wil je eten dan?” Vaak was 
het dan aardappels 
met bloemkool en 
een gehaktbal en een 
zelfgemaakt toetje met 
heel veel slagroom. 
Maar we moesten 
wel altijd helpen met 
afwassen. Ook deden 
we heel veel spelletjes 
en gekke dingen. Dat 
was altijd heel gezellig.
Op mijn vierde 
levensjaar ben ik naar 
de OBS Kinkenborg 
gegaan tot mijn 13e. 
Daar heb ik toen ook 
mijn beste vriendin, 
Cynthia Eissens, leren 
kennen. Ik speelde 
vaak met haar in onze 
grote achtertuin, 
want wij hadden een 
schommel en een 

trampoline en we gingen 
bijvoorbeeld lakens pakken 
en een tent bouwen om de 
schommel heen. Ook bleef ze 
vaak logeren; dan hadden we 
de dikste lol en konden we 
nooit stil zijn. Papa of mama 
kwam dan naar de kamer en 
zei “Nou is het beurt! Tied om 
te goan sloapen en stil wezen, 
of anders met blode vouten 
noar boeten!”
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Hallo allemaal,
Wij willen even laten weten dat de rommelmarkt in Rottum dit 
jaar weer een groot succes was, een gezellige drukte en er is veel 
verkocht. Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die zich een 
slag in de rondte hebben gewerkt.

Én Sinterklaas komt weer naar Rottum! Op donderdag 5 
december om 15.15 uur doet hij weer zijn intrede in de 
Kloosterstee om zijn verjaardag met ons te vieren. Wij zijn erg blij 
dat hij ook dit jaar ons dorpje niet voorbij gaat en hopen dat het 
een gezellige boel wordt.

Het bestuur van de VDR

Nieuws van de Klinkenborg
De periode tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie is 
altijd een leuke, maar drukke tijd op de Klinkenborg. De groepen 
hebben hun ritme gevonden en de kinderen en leerkrachten 
weten wat ze van elkaar kunnen en mogen verwachten.
Als voorbereiding op Sint Maarten worden in alle klassen 
lampions gemaakt, waarbij we proberen ieder kind zoveel 
mogelijk zijn eigen creatie te laten maken (in de onderbouw wel 
binnen een bepaald format). De resultaten zijn altijd prachtig en 
op de middag van Sint Maarten gaan de leerlingen in groepjes bij 
een aantal oudere Kantsters langs om “proef te draaien”. Leuk 
voor jong en oud!

Na Sint Maarten duurt 
het maar een paar dagen 
voordat de volgende Heilige 
zich aandient. Sint Nicolaas 
komt aan in Nederland. 
En dat brengt op school, 
zeker in de groepen 1 t/m 
5 veel spanning en onrust 
met zich mee. We volgen 
de komst van Sinterklaas 
en de voorbereidingen 
op pakjesavond met de 
kinderen aan de hand van het 
Sinterklaasjournaal. Vanaf het 
moment dat de uitzendingen 
van het Sinterklaasjournaal 
beginnen (de week voordat 
hij aankomt) tot het moment 
dat Sint weer vertrekt (op 6 
december) zijn de jongere 
leerlingen merkbaar bezig 
met en gespannen door 
de komst en aanwezigheid 
van de Goedheiligman, ze 
kunnen minder van elkaar 
hebben, zijn drukker dan 
gewoonlijk, hebben ‘kortere 
lontjes’. Sint zal onze school 
en de peuterspeelzaal dit jaar 
op 3 december bezoeken 
samen met zijn Pieten. Op 6 
december, en dat is echt ieder 
jaar hetzelfde, keert de rust 
weer terug. En in de donkere 
dagen voor Kerst, werken 
we dan rustig naar onze 
Kerstviering en het einde van 
het jaar toe.

Er is nog een reden waarom 
november een drukke 
periode is; we evalueren dan 
de groepsplannen. Na elke 
toetsperiode in januari en 
juni, maken de leerkrachten 
groepsplannen waarin 
ze (per groep en leerling) 
aangeven wat de doelen voor 
de komende periode zijn en 
wat dat betekent voor de 
lessen die ze geven. Kinderen 
die, om wat voor reden dan 
ook, extra ondersteuning 
nodig hebben bekijken we 
in november en april nog 
eens extra om te zien of de 

ondersteuning/ begeleiding tot 
het gewenste resultaat leidt. 
De leerkrachten analyseren 
verschillende toetsen, en 
bepalen op basis daarvan 
hun aanpak voor de komende 
maanden. Daarbij kijken ze 
naar wat de kinderen nodig 
hebben en wat dat betekent 
voor hun eigen handelen 
in de klas. Zo proberen ze 
zoveel mogelijk aan te sluiten 
bij de behoeftes van alle 
leerlingen. Heel belangrijk dus, 
maar ook tijdrovend. Deze 
“tussenevaluatie” moet voor 
iedere groep voor de vakken 
technisch lezen, begrijpend 
lezen, rekenen-wiskunde en 
spelling worden gemaakt. Zoals 
gezegd niet voor alle leerlingen 
(dat doen we in januari en 
juni) maar toch altijd voor een 
aantal leerlingen per groep en 
per vak.

En als laatste is november 
ook de maand waarin we de 
ZIEN-lijsten invullen. ZIEN is 
het programma waarmee we 
in beeld krijgen/houden hoe 
goed of slecht onze leerlingen 
in hun vel zitten; voelen ze 
zich veilig op school, pesten ze 
of worden ze gepest, hebben 
ze voldoende vriendjes of 
vriendinnetjes, laten ze zich erg 
beïnvloeden door klasgenoten 
of zijn ze in staat hun eigen 
weg te volgen, kunnen ze zich 
focussen op hun werk of zijn 
ze snel afgeleid? Al dat soort 
vragen komen aan bod in de 
vragenlijsten. De leerkrachten 
vullen de lijsten in voor alle 
leerlingen in hun groep en 
ook de leerlingen vanaf groep 
5 vullen de vragenlijst in. De 
resultaten geven ons een 
beeld van het welbevinden 
en de sociale vaardigheden 
van onze leerlingen. Wanneer 
hier opvallende zaken uit 
naar voren komen, kunnen 
we daar met behulp van 
onze methode KWINK of met 

allerlei aanbevelingen uit het 
programma zelf mee aan de 
slag. Soms voor de hele groep, 
soms voor een individueel kind. 
Want om goed te kunnen leren 

(op welk gebied dan ook) is het 
heel belangrijk dat een kind 
goed in zijn vel zit. 

Anne Praktiek
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TROTS!
Trots op onze vereniging: trots 
op alle voetballers, vrijwilligers, 
saamhorigheid binnen de club 
enz. enz. enz.
Maar op één team zijn we 
bijzonder trots en dat is de SJO 
KRC/ZEC JO19. Wie had gedacht 
dat we een JO19-team bij elkaar 
konden krijgen? Vooral in deze 
tijd met een diversiteit aan 
sport en andere bezigheden 
voor de jeugd, denk aan 
werken om de broodnodige 
centen te verdienen om die 
dan vervolgens ’s avonds uit 
te geven tijdens het uitgaan. 
Over het uitgaan gesproken: 
daar moeten deze heren ook 
nog rekening mee houden, 
omdat alle wedstrijden thuis 
én uit grotendeels om 09.00 
uur gepland staan, wat vaak 
betekent dat ze om 08.00 uur 
‘s morgens moeten vertrekken. 
En dat valt niet altijd mee voor 
de jongens (en de ouders). 

Aan het begin van dit 
najaarsseizoen was al bekend 
dat dit team het bijzonder 
zwaar zou krijgen, omdat ze 
qua leeftijd binnen het team 
ver uit elkaar liggen. Maar dat 
leeftijdsverschil zag niemand 
als een obstakel en vol goede 
moed is dit jonge team de 
bekercompetitie begonnen. Dat 
hebben ze helemaal niet slecht 
gedaan. Bij het schrijven van 
dit verhaal (red. 10 november 
2019) staan onze jongens zelfs 
op de tweede plek, maar vv 
Middelstum JO19 moet nog 2 
wedstrijden inhalen.
Aan ons team kun je wel zien 
dat het niet uitmaakt waar je 
woont en van welke vereniging 
je lid bent: samen heb je een 
doel en dat is lekker samen 
voetballen en zeker bij de 
eerste drie te eindigen. De 
trainers en begeleiding zijn 
Louis de Blécourt (lid van vv 
K.R.C.) en Mart Hovenkamp (lid 
van Noordpool). De spelers zijn 
lid van vv Z.E.C. en vv K.R.C..

Wij wensen dit team de 
komende wedstrijden veel 
voetbalplezier toe. Succes !!!

Anneke Oosting,
namens  bestuur vv K.R.C.

Agenda 2019/2020 
van vv K.R.C.
Zaterdag 21 december
21.00 uur
vv K.R.C. Kerstkaraokeparty 
 
Zaterdag 11 januari 2020
20.00 uur 
vv K.R.C. Nieuwjaarsborrel 
 
Zaterdag 8 februari 2020
19.00 uur 
Zaalvoetbal en bowlen in de 
Mencke Uithuizen 
 
Zaterdag 29 februari 2020 
20.00 uur 
vv K.R.C. Voetbalquiz 
 
Zaterdag 28 maart 2020
20.00 uur 
vv K.R.C. Darttoernooi 
 
Zaterdag 18 april 2020 
21.00 uur
Bruin café-avond 
 
Zaterdag 6 juni 2020 
13.00 uur
vv K.R.C. Stratenvoetbal 
 
Zaterdag 13 juni 2020
09.30 uur 
vv K.R.C. Jeugddag/
Seizoenafsluiting + BBQ feest 

Tot ziens bij 
vv K.R.C.
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Op zaterdag 21 december organiseert vv K.R.C. weer de altijd 
beregezellige Kerstkaraokeparty! Vanaf 21.00 uur liggen de 
microfoons klaar en kun je meezingen met classics tot hippe 
popnummers en van zoetsappige meezingers tot stevige rock ‘n 
roll. 
Kom ook zaterdag 21 december naar de sfeervolle kerstkantine 
van vv K.R..C voor lekkere muziek, een hapje en drankje en 
natuurlijk heel veel gezelligheid! Gratis entree!

Nieuwjaarsverloting vv K.R.C. 2020
Vanaf eind november komen onze voetballers en vrijwilligers bij u 
langs met loten voor de vv K.R.C.-Nieuwjaarsverloting. Deze loten 
kosten € 1,- per stuk. Hiermee steunt u onze vereniging en maakt 
u kans op de hoofdprijs van € 150,00!!! Daarnaast zijn er meerdere 
geldprijzen te winnen die ook zeker de moeite waard zijn!
De trekking is zaterdag 11 januari 2020 tijdens de nieuwjaarsborrel 
in de kantine van vv K.R.C.. De trekkingsuitslag wordt ook 
gepubliceerd op de website van vv K.R.C.  en in t Lougnijs.

Kaboutervoetbal bij vv K.R.C.
 
Sinds september dit jaar zijn we weer van start gegaan met 
kabouter voetbal bij vv K.R.C. Lijkt het je leuk en vind je voetballen 
helemaal té gek, kom dan ook voetballen bij de kabouters van 
vv K.R.C.. Je leert spelenderwijs de beginnende kneepjes van het 
voetbal. Daarnaast leer je goed met elkaar om te gaan zoals dat in 
een teamsport hoort. Kaboutervoetbal is elke zaterdag van 10.00 
tot 11.00 uur op sportpark De Kooi te Kantens. En mocht het te 
koud worden op het trainingsveld, dan kunnen we terecht in t 
Schienvat. 
Kaboutervoetbal is voor jongens 
en meisjes van 4 t/m 7 jaar. 
Deelname is gratis! Vragen? 
Neem contact op met Reinder 
Blaauwwiekel, Jelte Blauwiekel of 
Bert-Jan Zigterman.
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Water, we gebruiken het allemaal. Om te drinken, te douchen, 
de planten water te geven, noem maar op. Gemiddeld 
gebruikt één persoon 121 liter water per dag. Via vijf 
productielocaties levert Waterbedrijf Groningen aan ruim 
575.000 klein- en grootverbruikers 44 miljard liter drinkwater. De 
productielocaties zijn te vinden in de plaatsen De Punt, Onnen, 
Nietap, de Groeve en Sellingen. Van al het geleverde water komt 
ruim 7 miljard liter uit de Drentsche Aa. De rest is afkomstig van 
grondwater uit waterwinningsgebieden. De totale lengte van 
de hoofdwaterleidingen in ons distributienet bedraagt 5.115 
kilometer leiding; dat is te vergelijken met de afstand Groningen-
Dubai.

waternetwerk en te leren hoe 
ze op een goede manier met 
de middelen die ze hebben 
lekkages tegen kunnen gaan. 
Het is bijzonder om te zien 
hoe in andere landen de 
watervoorziening (als deze er al 
is) wordt aangepakt.

Wereldkampioen 
Fitterijwedstrijd
Tevens ben ik coach van het 
‘fitterij herenteam’ van het 
Waterbedrijf. De spelregels 
voor de fitterijwedstrijden zijn 
als volgt: de teams bestaan uit 
twee personen (een boorder 
en een fitter), met een coach. 
Zij moeten zo snel mogelijk 
een 150 mm GN/C drinkwater 
distributieleiding onder druk 
aanboren, vervolgens de 
aansluitleiding koppelen aan 
een meteropstelling en deze 
doorverbinden naar een 
tapkraan. Zodra het water 
uit de tapkraan komt is het 
over en wordt de tijd gestopt. 
Scheidsrechters beoordelen 
de deelnemers op kwaliteit, 
vakmanschap en of er aan 
alle regels en veiligheidseisen 
is voldaan. In 2017 hebben 
we de Nederlandse 

Mijn werk
Van al die 5.115 kilometer 
waterleiding heb ik er al 
aardig wat gezien. Zestien 
jaar geleden begon ik op 
19-jarige leeftijd als leerling-
monteur bij het Waterbedrijf 
Groningen. Met mijn laarzen in 
de Groningse klei. We vinden 
het allemaal vanzelfsprekend 
dat er water uit de kraan komt, 
maar al die leidingen die ervoor 
zorgen dat je een glaasje water 
kan inschenken hebben flink 
wat onderhoud nodig. Als 
monteur bij het Waterbedrijf 
Groningen kom je overal, maar 
mijn werkgebied betrof vooral 
Noord-Oost Groningen. De 
werkzaamheden wisselden 
van het vervangen van kleine 
leidingen tot onderhoud of 
vervangen van de grootste 
leiding met een diameter van 
800 mm. 
In 2017 ben ik als 
werkvoorbereider begonnen, 
eerst bij de afdeling 
onderhoud distributie en sinds 
oktober van dit jaar ben ik 
werkvoorbereider/opzichter 
bij het ingenieursbureau op 
de afdeling Nieuwbouw. Want 
het aanleggen van een nieuwe 
leiding vergt flink wat werk. 

We doorkruisen met leidingen 
vaak het land van verschillende 
eigenaren: van boeren tot 
gemeenten, wegen, sloten en 
soms ook hele kanalen. En de 
grond zit tegenwoordig vol 
met allerlei kabels, zoals gas 
en elektra. Allemaal aspecten 
waar we bij het aanleggen van 
nieuwe leidingen rekening mee 
moeten houden. Dit maakt het 
werk soms lastig maar ook heel 
interessant.

Mooie kansen in het 
buitenland
Tijdens mijn werk heb ik ook 
de kans gehad om een aantal 
projecten in het buitenland 
te doen (Mozambique en 
Indonesië). Het Waterbedrijf 
is aangesloten bij de Stichting 
Water for Life die zich inzet 
voor schoon drinkwater 
voor iedereen. Dit proberen 
we te realiseren door 
lokale waterbedrijven te 
ondersteunen met een reeks 
aan verschillende projecten. 
Zelf ben ik een keer in 
Indonesië en twee keer naar 
Mozambique geweest om 
onder andere de werknemers 
van het waterbedrijf daar op 
te leiden in onderhoud van het 

kampioenstitel binnengehaald 
en vorig jaar zijn we in Amerika 
wereldkampioen geworden. 
Begin november van dit jaar 
hebben we onze wereldtitel en 
Nederlandse titel met succes 
verdedigd tijdens het NK en WK 
in Amsterdam.

Wie ben ik?
Ik ben Paul Knot, geboren in 
1984 en opgegroeid in Kantens. 
Na een poosje in de stad te 
hebben gewoond, woon ik nu 
samen met mijn vriendin Jitske 
sinds 2018 weer in Kantens aan 
de Usquerderweg. Sinds maart 
dit jaar ben ik vader van Guus. 
Op zaterdag vind je me sinds 
kort weer als coach op het 
voetbalveld.

Te koop:
Mooie Union herenfiets met 
3 versnellingen, kleur bruin.
Ziet er als nieuw uit, € 75,-.

A. van der Hoek, 
T 551538
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CSCW neemt afscheid 
van twee toppers!
Even leek hij te twijfelen toen we met zijn allen aan tafel zaten 
voor een feestelijk afscheid. Marten Miske zet zich namelijk al 
bijna 40 jaar in voor CSCW en de voorlopers van CSCW. Misschien 
dan toch nog net die 40 jaar aantikken en dan pas afscheid 
nemen? Dat klinkt natuurlijk wel net wat mooier. Maar nee, de 
beslissing was al genomen. 

Waar we vorig jaar, tijdens 
een fijn samenzijn bij Eetcafé 
Brouwers in Middelstum, al 
afscheid namen van Elly Holst, 
die met 40 jaar ervaring ook 
één van de kopstukken van 
CSCW was, was het ook dit jaar 
tijd voor afscheid. 
Marten Miske en Esther 
Hovenkamp namen afscheid 
van CSCW op 30 oktober jl, 
tijdens een feestelijk diner in 
Garnwerd aan Zee. Esther is 
al bijna 30 jaar de wervelwind 
van CSCW. Met haar tomeloze 
inzet en vrolijke lach, heeft ze al 
menig activiteit georganiseerd. 
Samen met Marten is ze al 
jaren de drijvende kracht 
achter de avondvierdaagse. 
Marten stond elk jaar garant 
voor een fantastische 
speurtocht en een magische 
sterrenkijkavond. En in al die 
jaren hebben ze zo ontzettend 
veel meer georganiseerd. Altijd 
met evenveel enthousiasme en 
daadkracht.
Het doet voor ons, als 
overblijvende CSCW-leden, wel 
een beetje pijn om afscheid 
te moeten nemen van twee 
zulke fijne mensen, twee 
harde werkers en natuurlijk 
ook van al die jaren ervaring. 
Gelukkig hebben zowel Marten 
als Esther aangegeven dat we 
met vragen altijd bij ze terecht 
kunnen en daarnaast willen ze 
ook best nog weleens helpen 

met het een of het ander. 
Beiden vinden het nu echter 
wel tijd om niet meer naar 
vergaderingen te “moeten” en 
om de stokjes door te geven. 
We hebben genoten van een 
heerlijke avond. Waarbij we 
natuurlijk zowel Marten als 
Esther in het zonnetje hebben 
gezet. 
We willen via deze weg de 
beide oudgedienden dan 
ook nogmaals heel hartelijk 
bedanken voor alles wat ze 
voor CSCW en voor het dorp 
hebben betekend. 
Bedankt en nu lekker genieten 
van iets meer vrije tijd!
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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!

Abbeltied
Ien redaktievergoadern mag 
Arie geern eefkes over t rezept 
proaten dat leste tied ien t 
Lougnijs staait, mit noame as 
t over Grunneger eterij gaait. 
“Kan nergens die zoete appels 
vinden”, zee e, “ook niet bij de 
kraampjes langs de weg”.
Nee, wie zulf ook nait. Ale 
moalen as wie deur Oskerd hèn 
reden, keken wie of der aan 
Streeksterweg abbels bie weg 
stonden. Veureg joar wazzen 
der puten mit zuide abbels te 
koop en nou nait. Zulf hemmen 
wie ain olle Grunneger zuide 
Kroon ien abbelhof stoan. Hai 
het nog ain tak, mor der zat van 
t joar niks aan, net zo min as 
aan steufpeerboom. Wie gaven 
dreuge zummer schuld, mor 
k heurde dat blui ien t veujoar 
hier en doar bevroren was.
En toch luzzen wie geern 
stamppot abbels (hete 
bliksem).
Mor es ien Ommelander 
kieken. Joa, de Luingahof 
ien Baaierm bood gonnent 
aan. Hou kwamen wie ien 
Baaierm? Weg ien Roodschoul 

was ja aal moanden dicht. Bie 
Eemshoaven laangs kon ook. t 
Was wel n haile omrit, mor wie 
haren t ja wel aan tied.
k Haar veurtied even beld 
en dat was mor goud. Ien t 
dörp mos n bredje stoan mit 
heur noam en doar mozzen 
wie òfsloan. t Was n hail 
naauw padje dij doodlaaip. 
Wel n perkeerploatske bie n 
daipe graacht. Hou kwamen 
wie doar weer vot? k Haar n 
boerenploats mit n groot haim 
ien gedachten, mor t was n 
groot hoes mit n schuur woar 
bie deur van ales te koop was. 
Zuide abbels leken mie aiglieks 
nait tou, te gruin, mor t vil tou.
Dou wie weer aan rit waren, 
dochten wie dat we wel 
eefkes ien Lösdörp bie t 
Eemshoavenrestaurant 
kovviedrinken konden. Wie 
rouken aan de proat mit 
femilie Heuvel en vertelden 

over abbels. “As ie hier nou 
eerst aankommen waren, ze 
hemmen mie hier n haile kist 
vol hènzet, veul te veul”, zee 
mevraauw Heuvel. Sloepsteerts 
schoot ze noar achtern tou en 
even loater zette ze n puut vol 
abbels veur ons op toavel.
Dou wie achter t restaurant 
laangs noar hoes tou reden, 
zagen wie op n bredje: 

Bie hekse Nusterpot op zolder
woont n huusspin, ze is al wat older
ze trekt n ragfien droadje uut heur lief
zo staark as wat en hail slim effectief

ze weeft doar zunder zörg en piene
heur staarke web aal uut routine
en schitterd mooi en hail secuur
moar dat verveelt heur op den duur

heur leven as spin is moar bepaarkt
en ook slim ainzoam het ze maarkt
toch spint ze nog mor even deur
n spin het ook ja nait veul keur.

Gré van der Veen

Bierum, 2 km. Binnendeur 
over Loppersom en Riep noar 
Lösdörp was oareg gaauwer 
goan.
Loater heurden wie dat de 
Luingahof voak mit n kroam op 
Streekmaart bie Ewsum ston.
Wat ie wied vot zuiken, is sums 
stoefbie te hoalen!

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

Nieuws van de 
Boeken-Lees-Kamer 
Met ingang van 15 november is de Boeken-Lees-Kamer verhuisd; 
in de bovenkamer van t Schienvat staan nu de boekenkasten 

opgesteld. De 
familiekamer 
heeft een 
andere 
bestemming 
gekregen en de 
boeken zijn naar 
boven gegaan. 
Misschien voor 
sommigen 
wat lastig 
te bereiken 
vanwege de 
trap, maar 
gelukkig is er 

een traplift. Die werkt uitstekend, zoals ik zelf heb ondervonden. 
Letterlijk alle boeken heb ik met de traplift verplaatst en dat ging 
handig en snel. Het is een gebruiksvriendelijk apparaat en zeer 
gemakkelijk te bedienen. 
De bovenste verdieping is niet ideaal, maar de boeken komen 
ook hier mooi tot hun recht en er staan tafels waar ik extra mooie 
titels kan neerleggen op de vrijdagen. 
U bent allemaal van harte welkom.

Anneke van de Graaf

Kaanster kermis 2020
De voorbereidingen voor de Kaanster kermis voor 2020 zijn 
alweer in volle gang. Zo hebben we al een superleuke band 
en DJ weten vast te leggen, staat de braderie/rommelmarkt 
weer op het programma en natuurlijk de altijd gezellige grote 
bingo en kinderbingo. Voor de zaterdagmiddag organiseren 
we een super leuke zeskamp! Het belooft weer één groot 
feest te worden!

Dus noteer alvast in uw agenda:
Kaanster kermis: 13 t/m 16 mei 2020

Om dit alles te kunnen organiseren zijn we nog steeds op zoek 
naar vrijwilligers. Lijkt het je ook leuk om deel te nemen in het 
team van de Kaanster kermis, meld je dan aan bij Gert Homan of 
Klazien Werkman.
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AGENDA Rottum
20 oktober – 26 januari 2020
Kerkje Rottum
10.00 – 17.00 uur
Expositie Rini van Daele
Gratis entree

Donderdag 5 december
Kloosterstee
15.15 uur
Sinterklaasviering

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 30 november
Klinkenborgerweg 1
09.00 – 12.00 uur
Inbreng spullen SPO

t Schienvat
15.00 – 19.00 uur
Workshops LawayArts met 
Diner afsluiting

Dinsdag 10 december
t Schienvat
Kerstdiner Vrouwen van Nu

Woensdag 11 december
t Schienvat
19.30 – 22.30 uur
Bridgeclub

Donderdag 12 december
t Schienvat
19.30 – 21.30 uur
Theaterproject LawayArts

Zaterdag 14 december
t Schienvat
11.00 – 12.00 uur
Lezing Floating

t Schienvat
15.00 – 19.00 uur
Workshops LawayArts met 
Diner afsluiting

Donderdag 19 december
Salem
17.45 uur 
Kerstviering Monica

Zaterdag 21 december
t Schienvat
11.00 – 12.00 uur
Lezing Floating

t Schienvat
13.00 – 16.00 uur
Kinder-kerst-knutselmiddag

Antoniuskerk
20.00 uur
Kerstconcert

Clubgebouw ‘de Kooi’
21.00 uur
vv K.R.C. Kerstkaraokeparty

Zaterdag 28 december
IJsvereniging/KJH
17.00 – 19.00 uur
Schaatsen Kardinge 

t Schienvat
CSCW eindejaarsbingo 

Maandag 30 december
Oliebollen bakken 
Stichting Project Oekraïne

Vanaf maandag 23 december 
2019 tot en met zondag 5 januari 
2020 is t Schienvat gesloten 
wegens Kerstvakantie.

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 Warff um
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.

Algemene 
ledenvergadering
IJsvereniging
Op zaterdag 2 november 2019 
werd de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van de 
IJsvereniging gehouden. Helaas 
was de opkomst niet zo groot. 
Bij aanvang van de vergadering 
stonden het bestuur en de 
aanwezige leden even stil bij het 
overlijden van oud-voorzitter M.J. 
Dijk. Naast het jaarverslag en 
het fi nancieel verslag werd ook 
het onderhoud aan het terrein 
en de accommodatie besproken. 
Binnenkort gaat het water op de 
baan en worden de lichtmasten 
geplaatst. Na de vergadering 
was er gelegenheid voor een 
hapje en een drankje en werd 
een verloting gehouden.

Bestuur IJsvereniging Kantens

Adventkoffi eochtenden
Niet voor iedereen is de tijd rond Kerst gezellig. Juist dán kunnen 
mensen zich erg eenzaam voelen. Daarom hebben we in de 
Adventstijd (vier weken voor Kerst) elke week twee koffi eochtenden: 
op dinsdag en vrijdag. Elkaar ontmoeten, gezellig kletsen, eventueel 
een spelletje doen of een lied zingen…. We zien (u) wel!

Datum: 3, 6, 10, 13, 17, 20 en 24 december
Tijdstip: 10.00 uur
Plaats:  GKV Kantens, Pastorieweg 21a in Kantens
 Iedereen, man of vrouw, is welkom!

Hartelijke groeten van 
Greet Doornbos (T 551233) en 
Trijnie Ammeraal (T 557365)
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Kerkdiensten
Gereformeerde kerk  
vrijgemaakt Kantens 

Zondag 1 december
09.30 uur – P. Poortinga
14.30 uur – D. Noort 
(in Kantens)

Zondag 8 december
09.30 uur – N. Dijksterhuis
14.30 uur – N. Dijksterhuis 
(in Middelstum)

Zondag 15 december
09.30 uur – J. Hooiveld 
14.30 uur – D. Mak 
(in Kantens)

Zondag 22 december
09.30 uur – N. Dijksterhuis
14.00 uur – G.O. Sander 
(in Middelstum)

Woensdag 25 december 
(1e Kerstdag)
11.00 uur – leesdienst

Donderdag 26 december
(2e Kerstdag)
10.00 uur - kinderkerstfeest

Zondag 29 december
09.30 uur – leesdienst 
14.30 uur – P. Poortinga 
(in Kantens)

Dinsdag 31 december 
19.30 uur – leesdienst 

Chr. Gereformeerde  Kerk 
Kantens

Zondag 1 december
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. A.J. van 
Zuijlekom

Zondag 8 december
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Zondag 15 december
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. R. Jansen
 
Zondag 22 december
09.30 uur – ds. H. Fahner
14.30 uur – ds. H. Fahner

Woensdag 25 december
(1e Kerstdag)
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Donderdag 26 december
(2e Kerstdag)
09.30 uur – Kerstmusical

Zondag 29 december
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J.P. Rozema

Dinsdag 31 december
19.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum

Zondag 1 december
(1e Advent)
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Antoniuskerk
(koffie/thee in Salem)
 
Zondag 8 december
(2e Advent)
10.00 uur – dhr. J. de Jong, 
Vaassen
Antoniuskerk
 
Zondag 15 december
(3e Advent)
16.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Georgiuskerk Stitswerd
Adventsviering rond een 
kunstwerk uit de collectie van 
Henk Helmantel
(na afloop kerstbrood in ‘t 
Dorpshuis)
 

Zondag 22 december
(4e Advent)
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Antoniuskerk
 
Woensdag 25 december
(Kerstmis)
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Antoniuskerk
 
Zondag 29 december
(afsluiting oude jaar)
10.00 uur – da. N.C. Meihuizen

Dorpskerk Rottum

Zondag 8 december
19.00 uur – br. Wim Zwister

Zondag 22 december 
19.00 uur – ds. H. Poot

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

Tip: Thermos blinkend 
schoon.
Alle bruine koffieaanslag 
verdwijnt door een pakje 
bakpoeder in de kan te 
doen, heet water erop, nacht 
laten staan en volgende dag 
uitspoelen.
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Foto van de maand
Het verbrede fietspad van Doodstil naar Rottum met Ceres aan de einder en in de berm een verstopte 
hond, zie je hem?

Foto: Annet Eveleens

OUD PAPIER
zaterdag  

18 januari 
vanaf 09.00 uur

T 551788 (OBS)

Nieuwe ontwikkelingen bij Coöperatie EIK e.o. u.a.
Een PostCodeRoos-dak (PCR-dak) is een dak zoals het dak bij Lenstra aan de Oosterweg 6 in 
Kantens. Coöperatie EIK e.o. u.a. heeft met familie Van Velde, wonende op de boerderij aan de 
Oosterweg 6a in Kantens, de mogelijkheden onderzocht voor opwekking van groene energie. Er 
is een mogelijkheid om daar 200 zonnepanelen te leggen op de machineloods. Dit wordt dan ook 
weer een PCR-dak. Omdat Coöperatie EIK in zijn naam ‘e.o.’ (en omstreken) heeft staan wordt 
dit dak ook opengesteld voor bewoners van buiten Kantens. Bewoners uit Stitswerd, Rottum en 
Usquert kunnen daarin ook participeren. De voorwaarden voor deelname zijn, afhankelijk van 
de rente op het geleend geld, ongeveer gelijk aan die van het PCR-dak Lenstra. Dus ook met de 
gunstige rentabiliteit van ± 10% per jaar op uw inleggeld.

De penningmeester van 
Coöperatie EIK rekent nu uit 
welk bedrag er bijgeleend moet 
worden om het dak bij familie 
Van Velde met zonnepanelen te 
beleggen. We hopen natuurlijk 
voor alle betrokkenen tegen een 
zo gunstig mogelijke, lage, rente.
Nieuwe ontwikkelingen!
Aan de “goede” kant van het 
Boterdiep, waar Kantens, 
Stitswerd en Rottum liggen,  

kan Enexis wel zon-projecten 
aansluiten. We zijn in dit gebied 
op dit moment bezig met het 
ontwikkelen van 2 á 3 projecten, 
waarvan het eerste project 
waarschijnlijk begin volgend jaar 
is voltooid.
Helaas staat de ontwikkeling van 
het grootste deel van onze zon-
projecten (7 stuks) stil omdat het 
elektriciteitsnet “vol” is. Enexis 
wil/kan deze nieuwe projecten op 
dit moment niet meer aansluiten. 
Maar er bestaat goede hoop dat 
dit eind 2020 wel weer kan.

Wordt vervolgd.

Het bestuur

KERSTVIERING
 

MONICA
De Chr. Vrouwenvereniging 
Monica nodigt u allen uit 
in gebouw Salem om met 
elkaar, bij een aangeklede 
kerstbroodmaaltijd, op 
donderdag 19 december de 
Kerstviering mee te maken. 
Met bekende liederen, 
gedichten, bijbellezingen en een 
Kerstverhaal. 
Inloop is vanaf 17.45 uur waarna 
om 18.00 uur de maaltijd begint 
en de rest van de viering. 
Iedereen is hartelijk welkom!
Opgeven kan tot 15 december 
bij N.C. Meihuizen (T 552032); 
bij geen gehoor kunt u altijd 
inspreken.

Hartelijke groeten van Rinie 
Meihuizen, namens Monica


