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Feestelijke presentatie 
tekstborden Antoniuskerk 
Op zaterdag 3 september werd in een feestelijke sfeer de presentie gehouden van de twee fraaie 
tekstborden in de Antoniuskerk. De ongeveer 50 aanwezigen waren getuige van de totstandkoming 
van de borden, die hangen ter weerszijde van de adellijke toegangsdeur van het koor.
Een adviescommissie werkte mee aan de totstandkoming van de borden. Ooit waren er 
rouwborden in het koorgedeelte opgehangen van de adellijke familie Lewe, maar ze zijn verdwenen 
toen de troepen van Napoleon hebben huisgehouden in de kerken.  

Tekstborden in de 
Antoniuskerk: zijn ze er ooit 
geweest? Het zou goed kunnen. 

In elk geval herinneren ze aan 
dat bijzondere deel van de 
kerk. In de Rooms Katholieke 
tijd stond daar het altaar en 
vanaf de Reformatie (1594) 
was daar de ruime waar altijd 
het avondmaal werd gevierd. 
Nu kan iedere bezoeker de 
tekstborden lezen: het linker 
bord met teksten van Psalm 
23 en het rechter bord met 
teksten van de  instelling 
van het avondmaal. Deze 
laatste is geschonken door de 
familie Oosterdijk, het andere 
heeft de kerk zelf bekostigd. 
Tijdens de presentatie hield de 
predikant van de Protestantste 
Gemeente, ds. Rudolf 
Oosterdijk, een boeiende 

lezing over het gebruik van 
tekstborden in oude kerken. Er 
werden in de middeleeuwen al 
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Binnenkort

verkrijgbaar

Uw naam is?
Gerben Lenstra
Oosterweg 6, Kantens.

Wat at u als kind het liefst?
Macaroni met ham en kaas.

Wat deed u het liefst in de 
kinderjaren?
Buiten spelen met “de 
geboortegolf”.

Wat was uw grootste hobby?
Bootjes: bouwen en varen.

Welk beroep heeft u 
uitgeoefend?
Technicus bij Wescon en Stork.
Later bedrijfsleider en directeur.

Wat mist u tegenwoordig het 
meest uit uw jeugdjaren?
Het hebben van allerlei 
droomwensen en 
verwachtingen.

Waarover maakt u zich 
tegenwoordig het meeste 
zorgen?
De oorlog in Oekraïne, de 

ongelijke verdeling in de 
maatschappij, de bureaucratie.

Wat zou u graag nog eens 
willen doen?
Ik wil graag 105 jaar worden 
(zodat ik al mijn klussen af 
krijg).

Wie schrijft er de volgende 
keer met een kroontjespen?
Cato ten Hallers.

Bijzondere kerkdienst op 16 oktober:  

200 jaar teruggaaf van de kerk
Op zondagmiddag 16 oktober is er een bijzondere kerkdienst in 
de Antoniuskerk. Daarin wordt herdacht dat de kerk in 1821 werd 
terug geschonken door toedoen van koning Willem I. Vier jaar 
lang was de Hervormde Gemeente verstoken geweest van haar 
kerkgebouw. Diensten werden in het schoolgebouw gerealiseerd 
en er waren zelfs plannen om een nieuwe kerk te bouwen, in 
dwarsopstelling, tegen de steunbeer. Ouderling Uuldersma ging 
te paard, zo gaat het verhaal, naar de koning op audiëntie en 
ontving daar de brief uit handen van Zijne Majesteit. 

In de dienst is ruimte voor een uitgespeelde dialoog, waarin dit 
stuk geschiedenis tot leven wordt gebracht. Ds. Oosterdijk is 
de voorganger en er is bijzondere medewerking van het Vocaal 
Ensemble Het Hoogeland o.l.v. Vincent Hensen-Oosterdijk. Na 
afloop is er een feestelijke koffie met een traktatie in gebouw 
Salem voor de aanwezigen en genodigden. 

Reformatie Vesper op 30 oktober
Traditiegetrouw wordt er op de zondagavond rond 31 oktober 
een Reformatie Vesper gehouden in de Antoniuskerk. Dit jaar is 
dat op zondag 30 oktober, aanvang 19.00 uur. Vanaf het begin 
zijn alle kerken van Kantens daarbij betrokken. Voorganger is ds. 
Oosterdijk en er is medewerking van het Vocaal Ensemble Het 
Hoogeland. Na afloop wordt er koffie geschonken in gebouw 
Salem.

teksten op muren geschilderd, 
op de gewelven, of op het 
orgel.

Martin Sprenger zong de 
tekst van Psalm 23 van de 
componist Antonin Dvorák 
en Peter van Dijk liet enkele 
fraaie werken horen op het 
orgel. Jacob Wever werd in 
de bloemetjes gezet, want hij 

was degene die de tekst op de 
borden in fraaie letters met 
goudverf heeft aangebracht. 
Henk Helmantel schilderde 
een klein familiewapen van de 
familie Oosterdijk onderaan 
het rechterbord. Aansluitend 
werd er een drankje en een 
hapje aangeboden en konden 
de aanwezigen de borden van 
dichtbij bewonderen.

Koffiedrinken in Salem
Op de tweede woensdag van de maand zijn er tot en met de 
maand mei in 2023 koffieochtenden in gebouw Salem aan de 
Kerkhofsweg te Kantens. 
Deze ochtenden worden georganiseerd door de Diaconie 
van de Protestantse Gemeente Kantens-Stitswerd-Rottum in 
samenwerking met vrijwilligers van de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt te Kantens en zijn bedoeld voor iedereen, zowel 
kerkelijk als niet kerkelijk betrokkenen. Jong en oud zijn van harte 
welkom.

Lijkt het u ook leuk om anderen te ontmoeten in een 
ongedwongen sfeer, dan bent u van harte welkom in Salem van 
10.00 - 11.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.
De koffie en thee staan klaar!

Contactpersonen:  
Annejet 06 4543 2330 en  
Dieuwke 06 8166 0105

De wind
wat is dat toch
die wind…
die door de bomen gaat?
ik weet
dat er geen tekst
geen melodie bestaat
die zeggen kan wat zich in dit geluid verschuilt
die wind….die wind
wanneer hij fluistert, zucht of zachtjes huilt
hoe schamel zijn de woorden
van mijn hopeloos gerijm
’t is beter stil te luisteren
naar dit ademend geheim….

Toon Hermans
Uit: Liggend in het gras
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We hebben voor ons huis een sloot en in het voorjaar waren 
de kikkers goed te horen. Met hun kwaakconcert lieten ze 
dag en nacht hun aanwezigheid merken. Door hun schutkleur 
kon ik ze niet zo goed zien en in het gras van de slootwal 
vielen die groene kikkers ook niet zo erg op. Als ik er langs 
liep, klonk er telkens een plons en daardoor wist ik dat ze mij 
wel gezien of gehoord hadden. 

Kikkers behoren tot de 
gewervelde dieren, ze hebben 
vier poten, maar geen staart 
en verschillen hiermee van 
de anderen. Ze hebben een 
afgeplat, peervormig lichaam 
en uitpuilende ogen. De kop 
en bek zijn breed, de lange 
achterpoten zijn sterk gespierd. 
Kikkers zijn de enige dieren 
die een kwaakblaas hebben en 
hiermee geluiden maken om te 
lokken.
De hele winter hebben 
de kikkers in de modder 
liggen slapen en in de lente 
worden met het gekwaak 
de vrouwtjes gelokt voor de 
voortplanting. In onze sloot 
zitten veel groene kikkers en 
hun kikkerdril is anders dan 
van de bruine kikker. De eitjes 
zijn tweekleurig en de donkere 
kant drijft boven.  Daardoor is 
dat kikkerdril niet of nauwelijks 
te zien. 
Ook al hebben kikkers geen 
oorschelpen, ze kunnen wel 
goed horen. Ze hebben net 
als mensen een trommelvlies, 
maar dat zit bij kikkers gewoon 
aan de buitenkant. 
Kikkerogen zitten niet in 
oogkassen, zoals bij mensen. 
Om goed om zich heen te 

kunnen kijken, zitten spieren 
rond de ogen die de ogen van 
voor naar achter kunnen doen 
bewegen waardoor ze een heel 
groot gezichtsveld krijgen. Het 
is daardoor bijna onmogelijk 
om een kikker ongezien te 
naderen. Kikkers kunnen 
meestal goed springen, er zijn 
er zelfs die meer dan twintig 
keer hun eigen lichaamslengte 
kunnen overbruggen in een 
enkele sprong.

Het is een droge zomer 
geweest. Gelukkig zit er wel 
steeds water in de sloot. In 
dat water of aan de waterkant 
is het voor de kikkers goed 
toeven. Het is waarschijnlijk 
ook een goed kikkerjaar, want 
opeens zie ik telkens jonge 
kikkertjes opspringen. Als ik in 
de tuin bezig ben, merk ik ze op 
in het gazon, de bloemperken 
of in het grindpad. Ik vind het 
opmerkelijk dat ik ze nu zo 
goed kan zien. Bij het maken 
van een foto blijft zelfs een 
kikkertje tussen de steentjes 
roerloos poseren. Dat is toch 
wel een heel verschil met de 
ouders die zich in het voorjaar 
niet wilden laten zien!

Hilma Oudman-Dam

Bedankt!
Maandag 19 september jl. was het de laatste keer dat Anje van 
der Hoek de redactievergadering bijwoonde. Anje was erbij toen 
met t Lougnijs in maart 1980 werd gestart en heeft meer dan 42 
jaar haar diensten bewezen.
Nu is het tijd om te stoppen, vindt ze zelf.

Anje, die vroeger 
schooljuffrouw is geweest, 
was sterk in taal en spelling 
en heeft menig spelfoutje 
en kromme zinnen uit de 
aangeleverde teksten weten 
te halen. Daarnaast heeft 
ze lang in Kantens gewoond 
en kent, mede door de 
werkzaamheden van haar man 
Bert als gemeentesecretaris, 
hier heel veel mensen. Dat 
was altijd erg waardevol als we 
op zoek waren naar mensen 
of gebeurtenissen uit het 
verleden.

Anje heeft in haar Lougnijs-
carrière veel interviews 
afgenomen, waarbij ze de 
laatste jaren de geïnterviewden 
bij haar thuis liet komen, 
omdat ze zelf minder goed ter 
been was. “Je lijkt de koningin 
wel”, zei Bert dan.

Bij de rubriek Uitgevlogen, 
geschreven door mensen die 
ooit in Rottum, Stitswerd of 

Kantens hebben gewoond, 
kon Anje haar kennis van en 
contacten met de bewoners uit 
het verleden goed gebruiken. 
En vele jaren konden we 
genieten van haar columns in t 
Grunneger Houkje. Daar deed 
ze de laatste jaren maandelijks 
een écht Gronings of ander 
eenvoudig maar heerlijk recept 
bij.

We respecteren haar keuze 
om te stoppen als redactielid, 
maar zullen haar wel missen. 
We wensen Anje en Bert nog 
vele jaren in gezondheid toe en 
vanaf nu zullen ze elke keer vol 
verwachting moeten wachten 
wat t Lougnijs te vertellen 
heeft! 

Tenzij ze het toch niet kan laten 
en af en toe nog even de pen 
oppakt…

De redactie,
Arie, Gert-Jan, Hilma, Zwanny 
en Alette
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De zomer is voorbij, de herfst dient zich aan, tenminste daar 
lijkt het op het moment van schrijven op. Voor velen geldt ook 
weer de start van school én het vergader-seizoen. We nodigen 
u daarom ook alvast uit voor de algemene ledenvergadering op 
woensdag 26 oktober, locatie t Schienvat om 20.00 uur.

Tuin & zo
Een mooie afsluiting van de zomer deze tijd (alhoewel het 
momenteel pijpenstelen regent), maar de afgelopen weken 
waren heerlijk. Niet al te heet en af en toe een flinke bui. Te 
weinig voor de boeren vrees ik, maar dit weekend wordt flinke 
neerslag verwacht.
 
In onze gewone tuin was het 
flink aanpoten geblazen. Er was 
veel te oogsten: zomerappels, 
bramen, tomaten, stokbonen, 
sla, vijgen en natuurlijk niet 
te vergeten de courgettes. 
Regelmatig zag ik er eentje over 
het hoofd en dan lag er opeens 
zo’n enorme joekel tussen de 
planten. Rustig blijven en tot 
soep verwerken…. 
En verder konden we nog 
heel veel avonden heerlijk in 
de tuin zitten. Als het donker 
werd ging een klein lampje 
aan en genieten maar. Er 
vloog en scharrelde van alles 
rond. Ik ontdekte dat de 
egelfamilie was uitgebreid en 
dan kwamen ze, groot en klein, 
in het donker als eerste naar 
het deurtje van het kippenhok 
“gelopen“. Her en der lagen 
daar nog wat restjes en die 
werden onder luid gesmak in 
een hoog tempo verorberd. Af 
en toe klonk er een bromtoon 
en renden ze elkaar achterna. 
Soms dook er eentje de 
schuur in en hoorde je ze 
trippelen en rondscharrelen. 
Deur openlaten, dan werd het 
probleem vanzelf opgelost.
 
Andere taken waren: bij de 
uitgebloeide bloemen het zaad 
verzamelen voor volgend jaar. 
De laatste keer de tuin maaien: 
eerst met de zeis en daarna 
met de machine. De kippen 
lusten ook dat gras erg graag 
en het geeft lekkere eitjes. 
De laatste vlinders laten zich 
zien en vooral herfstasters en 
ijzerhard worden druk bezocht. 
Ook rotte appels en overrijpe 
bramen zijn zeer geliefd. 
Over bramen gesproken: de 
jam is goed gelukt dit jaar. 
Ook de overvloedige bessen-

oogst heeft heel wat potten 
opgeleverd. Combinaties met 
rabarber doen het ook erg 
goed. Nog een paar maanden 
laten staan om de smaken 
helemaal tot zijn recht te laten 
komen en dan smullen maar! 

Even iets heel anders: jullie 
zien hier twee foto’s waarop 
de kardoen staat. Niet te 
verwarren met de artisjok. Het 
is wel familie maar is het niet. 
Twee jaar geleden had ik een 
pracht exemplaar staan met 
uitbundig bloeiende paarse 
bloemen. De combinatie van 
de grijsgroene bladeren met 
dat paars is buitengewoon 
mooi. Helaas sloeg een 
geweldig heftige luizenplaag 
toe en kon ik nog net één 
plantje van de ondergang 
redden. Dit jaar heeft het voor 
het eerst bescheiden gebloeid, 
maar het is en blijft een wankel 
evenwicht.
 
Over een paar weken kunnen 
de eerste bewaarappels 
geoogst en de pompoenen 
worden en dan gaat de tuin de 
rust in.

Anneke van de Graaf

Nieuws van de

We hebben een aantal zaken 
te melden: 

 De voortgang van t Schienvat 
lijkt financieel onhoudbaar. 
De gemeente lijkt wel mee te 
willen denken in oplossingen. 

 Voor de kademuur geldt dat 
de gemeente nog in overleg is 
met het waterschap over de 
kostenverdeling. De plannen 
zijn al uitgewerkt en kunnen 
zo ingediend worden. Er zal 
vooraf overleg plaatsvinden 
met omwonenden. Voor zover 
bekend zal het voorstel zijn dat 
het aangezicht de gemetselde 
structuur behoudt.

Er is in juni jl. een overleg 
geweest met de burgemeester 
over verschillende zaken die 
spelen in het dorp. Hier is een 
verslag van gemaakt en in klare 
punten naar de gemeente 
gestuurd. 
Omdat er nogal wat speelt in 

het dorp, leek het ons goed 
om de burgemeester hier 
uit te nodigen en hem bij te 
praten over stand van zaken, 
over de vragen die bleven 
liggen omtrent versterking en 
het toekomstperspectief voor 
het dorp. Dit was een zeer 
verhelderend gesprek. Er is 
afgesproken om dit vervolg te 
geven om zo de lijnen kort te 
houden.

We hopen de komende periode 
weer zaken gedaan te krijgen 
en horen graag van u welke 
zaken van belang zijn voor het 
dorp.
En we zoeken nog steeds 
versterking voor ons bestuur! 
Termijnen verstrijken en 
nieuwe mensen bieden nieuwe 
inzichten!  

Een groet van het bestuur,
Francis, Wim, Piet en Arnold 

Jaarprogramma  
Vrouwen van NU  
2022-2023
18 oktober 2022 
Spreker Alfred van Hall vertelt iets  
over water en draagt voor uit eigen werk  
als schrijver. 
Plaats: Hippolytushoes te Middelstum 
Aanvang: 19.30 uur

En noteert u alvast in uw agenda:
15 november 2022 De heer G. Kruize, bloembollenteelt
13 december 2022 Kerstbijeenkomst 
17 januari 2023 Jaarvergadering
21 februari 2023 Chris Steenbergen, Cliniclowns 
21 maart 2023 De heer S.J. Tuinstra, archeoloog
18 april 2023 Annelien de Winter, emigratie naar Brazilië
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Stichting Project Oekraïne
Nieuwsbericht 6 (14-09-2022)
Oorlog in Oekraïne
Nog steeds woedt de oorlog in Oekraïne voort, we blijven bidden 
en hopen dat er snel een einde aan mag komen. De meeste 
vluchtelingen hebben ergens onderdak kunnen vinden. Het is niet 
meer druk bij de grens. Financiële steun voor de vluchtelingen 
en de mensen die hulp bieden aan de Oekraïense vluchtelingen 
blijft nodig. Hartelijk dank voor alle steun die we al hebben mogen 
ontvangen! Kort geleden hebben we nog weer een mooi bedrag 
kunnen overmaken (€ 1.000 voor Peterfalva en € 2.000 voor 
vluchtelingenhulp).

Omdat er behalve in Oudeschip boven Kantens geen 
Energiecoöperaties zijn, heeft het werkgebied van Coöperatie EIK 
zich naar het noorden uitgebreid.
Sinds midden 2021 zijn we o.a. al bezig met het zonnedak van 
de sporthal ‘De Mencke’ in Uithuizen. Daarop liggen nu 624 
zonnepanelen en het dak is inmiddels op 15 juli door wethouder 
Arjen Nolles van Groen Links geopend. 

Correctie
In het mei-nummer van t Lougnijs is onder het ‘Nieuws 
van EIK’ aangekondigd dat er een laadpaal voor auto’s voor 
openbaar gebruik geplaatst gaat worden bij de ijsbaan naast 
de glascontainer. Omdat dit onvoldoende gecommuniceerd 
is vanuit Gemeente met Coöperatie EIK en de 
IJsbaanvereniging, is de locatie voor de laadpaal afgewezen. 
De Coöperatie betreurt dat dit misverstand is ontstaan. 

Er wordt nu gezocht naar een nieuwe locatie in het midden 
van het dorp. Een locatie die gemakkelijk voor iedereen 
toegankelijk is en geen overlast bezorgt. Wanneer ons 
deze locatie bekend is, zal dit eerst aan de aanwonenden 
worden voorgelegd en daarna via t Lougnijs kenbaar worden 
gemaakt.

Namens het bestuur  
van Coöperatie EIK,
John van de Rijdt

Tivadarfalva Oekraïne
Over Oekraïne is dit jaar weinig 
meer in het nieuws als de 
oorlog en de gevolgen die dat 
heeft. Een aantal gevolgen 
daarvan zijn enorm bekend: 

 slachtoffers en hun families 
 vluchtelingen 
 soldaten die omkomen 
 grote verwoestingen tot ver 

in het land

Een van de andere dingen die 
minder naar buiten komen 
is de financiële en sociale 
gevolgen van de oorlog in het 
hele land. Er is een thuisfront 
dat veel minder geld heeft om 
eten en drinken te kopen. Het 
land dat de laatste jaren begon 
op te leven, valt financieel weer 
terug. 

Oroszi Jozsef is burgemeester 
in de gemeente Tiszapeterfalva. 
Een gemeente in het uiterste 
zuidwesten van Oekraïne, dat 
ook in het werkgebied van 
Stichting Project Oekraïne ligt. 
Hij ziet met zijn eigen ogen 
welke gevolgen dit heeft voor 
de mensen in het gebied. 
En dat zijn er door de vele 
vluchtelingen veel geworden. 
Hij wil zijn burgers, zijn 

bewoners graag helpen zichzelf 
te ontwikkelen. De wegen die 
al niet goed waren gaan nu nog 
harder achteruit. Al het geld 
dat het land beschikbaar heeft, 
wordt immers gebruikt voor de 
verdediging tegen de Russen. 
Geld voor onderhoud is er niet. 

Op dit moment wordt het 
herkend als één van de 
dingen die de economische 
ontwikkeling het meeste remt 
in de regio. Burgemeester 
Oroszi Jozsef weet dat er de 
komende tijd geen geld te 
verwachten is. 

Hij heeft daarom samen met 
ondernemers in de regio 
besloten er wat aan te gaan 
doen. Er zijn een aantal 
machines die ze kopen/
gekocht hebben. Voor één 
daarvan zijn ze nog op zoek 
naar financiering.   Mocht u dit 
project willen ondersteunen, 
dan kunt u een bedrag op de 
rekening van Stichting Project 
Oekraïne overmaken o.v.v. 
Oroszi Jozsef

Hulp bieden
Financiële steun die wij 
binnen krijgen op onze 
rekening wordt aan onze 
projecten en contacten 
in Oekraïne/Hongarije en 
Roemenië besteed,  tenzij 
anders vermeld. Met dit geld 
steunen we onder andere 
we de armenkeuken en de 
gemeenteleden van de kerk in 
Tivadar, waar nodig. Maar ook 
andere projecten in Oekraïne 
hebben veel geld nodig 
voor allerlei basisbehoeften. 
Denk aan kindertehuizen, 
bejaardentehuizen, scholen en 
diaconaal werk in Oekraïne. 
Overal is tekort aan op 
dit moment, geld is hard 
nodig! Ook hebben we onze 
projecten in Roemenië deze 
zomer bezocht en hulp weer 
opgepakt. Zo is er op dit 
moment een transport naar 
Roemenië onderweg.  U kunt 
een gift overmaken op één van 
rekeningnummers onderaan 
de pagina. 

Transporten
Een klein gedeelte van de 
ingezamelde goederen gaat 
naar Oekraïne (waar vraag 
naar is), verder richten we ons 
met de inzameling op onze 
reguliere projecten, zoals een 
aantal dorpen in Roemenië. 
Voor deze dorpen vragen 
we kleding, schoenen, klein 

meubilair, keukeninventaris en 
dergelijke (nuttige bruikbare 
dingen). 
Op 4 september jl. is er een 
transport vertrokken naar 
Somkerék, Pir en Vaida; drie 
dorpen in Roemenië. We 
hebben weer ruimte in onze 
opslag en organiseren daarom 
weer inbreng-zaterdagen op de 
laatste zaterdag van de oneven 
maanden. Dat is 24 september 
en 26 november van 09.00 tot 
12 uur, Klinkenborgerweg 1 
in Kantens. Alleen dan is de 
opslag open, is er iemand 
aanwezig en kunnen er 
spullen gebracht worden.

Team Uithuizermeeden
We willen graag een update 
geven over onze bezigheden. 
Het is jammer genoeg nog 
niet duidelijk of wij volgend 
jaar naar Oekraïne kunnen 
afreizen. We gaan hier de 
komende tijd mee aan de 
slag. Als er vragen zijn, neem 
gerust contact op met één 
van onze leden: Hendrik-
Jan Zoer, Peter Kremer, Jan 
Zuidema, Petra Folkersma, 
Margriet Zoer, Anne-Joke Smit, 
William Janssen, Peter Dijkstra, 
Nynke van der Molen, Maaike 
Folkersma, Rianne Zoer, 

Marwin Folkersma, Ronald van 
der Molen en Tessa Folkersma

Tot slot
We willen aan het eind van 
deze brief iedereen hartelijk 
bedanken voor de steun 

die geboden wordt. Wij zijn 
hier erg dankbaar voor. We 
vragen uw gebed voor alle 
betrokkenen. 

Het bestuur

KVK nr. 52514706 
NL56 RABO 0121477967 (algemeen)
NL30 RABO 0349679568 (team Uithuizermeeden) 
Fi. nr. 850479745

Groninger pakket voor Simon
Op donderdag 16 september 2002 werd namens t Lougnijs een 
prachtig Gronings pakket uitgereikt aan inwoner Simon Mus. In 
het juli/augustus-nummer van t Lougnijs stond een prijsvraag 
over een tiental voordeuren in Stitswerd, Rottum en Kantens. 
Hoewel er geen goede inzendingen werden ontvangen, kwam 
de familie Mus het dichtste in de buurt van de goede oplossing. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd en geniet van het welverdiende 
pakket!

Dit dak is onder een SCE-
regeling tot stand gekomen. 
Dat is een subsidie van 
het rijk dat een vaste kWh-
prijs garandeert. Dit wordt 
direct uitgekeerd vanuit de 
coöperatie aan de deelnemers. 
Nu, omdat bij teruglevering van 
energie aan het net de prijs per 
kWh hoog ligt, hoeft het rijk 
niet bij te springen.
Deze SCE-regeling eist dat de 
totale jaaropbrengst van het 
dak door een gegeven aantal 
deelnemers/participanten 
wordt vertegenwoordigd. 
Dat gaat om 5.000 kWh per 
deelnemer en dat komt neer 
op 47 deelnemers voor dit dak. 
Het was een heel karwei om 
deze deelnemers bij elkaar te 
zoeken, want men moest wel 
in een bepaalde postcode-zone 
wonen. Uiteindelijk is dat ons, 
op twee na, gelukt. We bieden 
het zo aan om de SCE-regeling 
tot stand te krijgen.

Omdat het energienet 
overvol is, zijn we samen met 

de Hanzehogeschool een 
studie begonnen naar de 
haalbaarheid om stroom om 
te zetten in waterstof, zodat 
we bij bepaalde projecten niet 
meer afhankelijk zijn van de 
(on)mogelijkheden die het net 
van Enexis biedt.
Het gaat dan o.a. over 
onze plannen om op de 
vuilstortplaats zonnepanelen 
te leggen. Dat is nu nog 
onmogelijk vanwege het 
beperkte netverkeer bij Enexis. 
Daarna zou je, als dit plan van 
waterstof haalbaar zou zijn, 
verder kunnen denken aan 
andere moeilijk bereikbare 
projecten. Daarbij komt 
dat de Provincie Groningen 
zich wil profileren als de 
Waterstofprovincie. Zo kunnen 
we in de toekomst een bijdrage 
leveren aan de energiecrisis 
en -transitie. Dat maakt ons 
onafhankelijk en helpt bij het 
opschonen van het milieu.

Namens het bestuur,
John van de Rijdt
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Vervolg versterkingsopgave bij familie Wever
Het is inmiddels alom bekend dat er meerdere huurders en eigenaren van woningen in Kantens de komende jaren te maken 
krijgen met de versterkingsopgave, dan wel sloop en nieuwbouw van hun woningen. In het maartnummer van 2021 schreven 
wij een eerste artikel over het wel en wee van Truus en Jacob Wever m.b.t. de sloop en herbouw van hun woning aan de 
Kooistraat in Kantens. Het was lange tijd stil, hoe is de situatie nu?

Alternatieve weg en de verzamelde handtekeningen
In het najaar van 2021 is een aantal bewoners van de Kooistraat en omgeving samengekomen (Bewonerscomité genoemd) om 
knelpunten in de wijk betreffende de versterkingsoperatie voor te leggen aan de gemeente. 

In november 2021 en maart 
2022 is aan de bewoners 
van het versterkingsgebied 
Kooistraat e.o. gevraagd een 
petitie te steunen omtrent 
de wens van aanleg van 
een tijdelijke weg over het 
oefenveld van vv K.R.C.  
Veel bewoners hebben de 
petitie gesteund: er zijn van 
57 adressen handtekeningen 
ontvangen! Iedereen bedankt 
daarvoor.

In de afgelopen tijd is het 
overleg over realisatie van een 
tijdelijke weg doorgegaan en 
de uitkomst is dat de gemeente 
heeft besloten dat de weg er 
gaat komen en dat inmiddels 
een vergunning is verleend! 
 
Het doel van de petitie 
is bereikt, zonder dat de 
petitie gebruikt hoefde te 
worden. Het is fijn dat er geen 
drukmiddelen als een petitie 

nodig zijn en dat in goed 
overleg problemen kunnen 
worden opgelost.

De aanleg van de weg staat 
voor de komende maanden 
gepland.  
Voorwaarde voor moment 
van uitvoering is wel de 
besluitvorming door de 
gemeente over de verplaatsing 
van de oefenhoek. Pas daarna 
kan de aanleg van de weg 

en de oefenhoek starten. 
De verwachting is dat de 
tijdelijke weg de omgeving 
van veel bouwverkeer zal 
ontlasten en daardoor veel 
bewoners minder overlast 
zullen ervaren en dat is een 
mooi resultaat!

Bewonerscomité  
Kooistraat e.o.

“Wij zijn nu al enige tijd verder 
in het versterkingsprogramma. 
Een groot aantal bewoners 
van huur- en koopwoningen 
zijn inmiddels al uit hun huis 
vertrokken. Maar enkele 
huiseigenaren wonen nog 
gewoon aan de Kooistraat, 
waaronder ons gezin.

Dat heeft een reden. Vanaf 
juni 2022 was het weer 
angstvallig stil geworden. Wel 
werd bekend dat de oude 
woningbegeleiders waren 
vervangen door nieuwe 
woningbegeleiders. Die zich 
eerst weer moesten inlezen in 
de diverse dossiers.

Kort voor onze vakantie was er 
een bijeenkomst in Salem met 
een aantal huiseigenaren. Daar 
bleek dat wij konden kiezen 
uit drie aannemers, wat kort 
daarna werd teruggedraaid 
naar twee aannemers. Door 
alle betrokkenen is een keuze 
gemaakt en die is gevallen op 
de aannemer Dijkstra Draisma. 
De betrokken huiseigenaren 
zijn nu in overleg met de 
architect van KAW over 
de details en de gewenste 
aanpassingen in de nieuwe 
woningen.

Op 15 september kreeg ik 
bericht, dat men in de periode 
van 19 t/m 25 september zou 

beginnen met een asbest-
onderzoek in de woningen. 
Dat moet blijkbaar dubbel 
gebeuren, want dat onderzoek 
hebben wij, als gezin, al lang 
gehad en onze woning is 
asbestvrij verklaard.

In oktober wil men gaan 
beginnen met sonderingen 
naar het draagvermogen van 
de grond. Al het groen wordt 
dan uit de tuin(en) verwijderd. 
Het is de verwachting dat in 
de week van 24 oktober de 
woningen worden afgesloten 
van gas, water en elektra. Dit 
terwijl wij, als woningeigenaren, 
nog niets op papier hebben, 
zoals bijvoorbeeld een 
kostenopgave van de eventuele 
aanpassingen in de woningen. 

Aanpassingen die wij graag 
willen en zelf moeten betalen.

Op dit moment zijn vijf 
woningeigenaren nog niet uit 
hun woningen vertrokken. 
Wij wachten allen nog op een 
gesprek met de aannemer, 
wat vermoedelijk snel zal 
plaatsvinden. Rond november/
december kunnen wij 
waarschijnlijk de showrooms 
bezoeken voor wat betreft 
badkamers, keuken en overig 
sanitair. In die periode zal ook 
de verwijdering van asbest 
plaatsvinden.

Sinds 5 september hebben wij, 
als gezin, de beschikking over 
een sleutel van een tijdelijke 
woning in Kantens. Bij het 

bekijken van deze woning 
bleek, dat er wel een douche 
was, maar dat de bijbehorende 
kranen waren verdwenen. De 
vloer in de woning was ernstig 
vervuild en plakte. Ook kon 
een raam niet meer geopend 
worden. Deze woning zal eerst 
verbeterd moeten worden, 
voordat wij er intrekken.

Het is nog niet bekend, 
wanneer wij onze woning echt 
gaan verlaten. De datum was 
gepland op 16 september 
2022, maar dat is niet gebeurd. 
Je gooit geen oude schoenen 
weg, voordat je nieuwe hebt 
aangeschaft.

De huidige situatie: 
1 Wachten op een gesprek 
 met de aannemer en 
 architect. 
2 Wachten op de makelaar in 
 verband met herverdeling 
 van de grond. 
3 Wachten op de 
 kostenopgave van de 
 aanpassingen aan de 
 nieuwe woning.

Als dat allemaal geregeld 
is, dan zijn we bereid om te 
vertrekken. Wij blijven positief, 
maar het is wel een kwestie 
van een lange adem.”

Familie Wever

Start sloop en nieuwbouw aan Kooistraat
In oktober starten de sloopwerkzaamheden van 30 woningen aan de Kooistraat in Kantens. De meeste bewoners zijn inmiddels 
verhuisd naar hun tijdelijke woning. Bij de leegstaande woningen is gestart met de asbestinventarisatie zodat de woningen straks op 
een veilige manier gesloopt kunnen worden. Zodra dit gereed is, worden er hekken om de woningen geplaatst en start de sloop van 
de woningen. Dit wordt uitgevoerd door Bork Groep. In week 43 en 44 worden de woningen afgesloten van de nutsvoorzieningen. 

Nadat de woningen zijn 
gesloopt kan begonnen worden 
met de nieuwbouw. Nationaal 
Coördinator Groningen, 
Woningstichting De Delthe 
en gemeente Het Hogeland 
bereiden dit in de komende 
maanden voor. Voor de 
particuliere woningeigenaren 
gaat Bouwgroep Dijkstra 
Draisma 16 nieuwe woningen 
bouwen. Voor De Delthe 
zal aannemingsbedrijf HTO 
tien nieuwe woningen gaan 
bouwen. 

Tijdelijke Bouwweg 
De gemeente heeft samen 
met het dorp afspraken 
gemaakt om Kantens tijdens de 
bouwwerkzaamheden leefbaar, 
bereikbaar en veilig te houden. 
Eén van deze afspraken is het 
aanleggen van een tijdelijke 
bouwweg om het bouwverkeer 
in veilige banen te leiden. Deze 
bouwweg gaat lopen vanaf de 
Bredeweg over het oefenveld 
van de voetbalvereniging (vv 
K.R.C.) naar de Kooistraat. 

De vergunning voor de aanleg 
van de tijdelijke bouwweg 
over het oefenveld van KRC is 
verleend. De tijdelijke bouwweg 
en de bouwplaats worden 
begin oktober aangelegd. 

Aanleg voet/fietspad langs 
een deel van de Bredeweg
Langs de Bredeweg wordt 
tussen het voetbalveld en de 
inrit naar de tijdelijke woningen 
een voet/fietspad aangelegd. 

De aanleg hiervan gebeurt 
gelijktijdig met de aanleg van 
de tijdelijke bouwweg.

Ontwikkelingen oefenveld vv 
K.R.C.
Het aanleggen van een 
tijdelijke bouwweg over het 
huidige oefenveld betekent 
dat de spelers van vv K.R.C. 

een nieuwe plek nodig hebben 
om te trainen. Samen met 
Vereniging Dorpsbelangen 
Kantens (VDK) en de 
voetbalvereniging is gekeken 
naar de mogelijkheden. 
Daarbij is de gezamenlijke 
wens van VDK en vv K.R.C. om 
aanleg van een kunstgrasveld 
meegenomen. Het plan is om 
het oefenveld te verplaatsen 
naar het midden van het open 
veld aan de noordzijde van het 
voetbalveld. Op onderstaande 
tekening ziet u een schets 
van dit plan. Op de tekening 
kunt u ook zien dat dit voor de 
toekomst extra mogelijkheden 
biedt voor andere activiteiten.

Afronding plan voor 
herinrichting openbare 
ruimte
Het plan voor de herinrichting 
van de openbare ruimte 
van de Kooistraat en 
Meidoornstraat is vrijwel 
klaar. De bedoeling is om dit 
plan in een bijeenkomst in t 

Schienvat toe te lichten. Tijdens 
die bijeenkomst worden ook 
andere onderwerpen rondom 
de versterking in Kantens 
toegelicht. U ontvangt voor die 
bijeenkomst over enkele weken 
een uitnodiging.

Versterking woningen 
Langestraat in Kantens
Aan de Langestraat in Kantens 
worden zes woningen 
versterkt. Dit wordt uitgevoerd 
door Bouwimpuls. De 
werkzaamheden bestaan 
uit het vervangen van de 
daken en het versterken van 
de bovenverdieping. Op 12 
september is gestart met de 
versterking van deze woningen 
en dit gaat ongeveer 6 weken 
duren. De bewoners zijn 
inmiddels verhuisd naar een 
tijdelijke woning.

Gemeente Het Hogeland,  
Nationaal Coördinator 
Groningen en 
Woningstichting de Delthe
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Bericht van t Schienvat 
Zoals u hebt kunnen lezen in het vorige Lougnijs, heeft er een vergadering van stemgerechtigden plaatsgevonden. Niet op 30 
augustus, wat eerst de bedoeling was, maar op 6 september. Aangezien de voorzitter, penningmeester en onze steun en toeverlaat 
Wim Hartlief op 1 september jl. een gesprek hebben gehad met de wethouder en de dorpencoördinator, werd de vergadering een 
week opgeschoven.

Schienvat in de lucht houden. 
Zoals: 
A. De deur openmaken bij 
een vergadering, met daarbij 
koffie/thee zetten en de boel 
na afloop even afwassen.

B. Een kleine aanvulling op de 
schoonmaak; met één keer 
in de maand een bijdrage 
leveren met een kleine 
schoonmaakploeg.

C. Boodschappen doen; het is 
voldoende als iemand éénmaal 
in de maand naar de Plus 
gaat en de boodschappen 
in t Schienvat neerzet, of 
misschien zijn er sterke helpers 
die dit zouden kunnen doen. 
Het kan op rekening worden 
gehaald, daar is men in de Plus 
van op de hoogte. Dus een 
boodschappenploeg zou ook 
geweldig helpen, waarbij men 
bij toerbeurt gaat.

D. Een bar-hulp voor eens 
in de zoveel tijd bij grote 
evenementen, bijvoorbeeld een 
Bingo-avond of een ander idee. 
Ook deze bar-hulpploeg kan in 
overleg met het bestuur. 

Samen kunnen we de kar 
heel goed trekken, zolang t 

Zoals zovelen op dit moment 
in financiële zorgen verkeren, 
- we zien het op het journaal 
en lezen het in de kranten - is 
het ook financieel moeilijk voor 
t Schienvat.  Daarom wordt 
er naar oplossingen gezocht 
samen met de wethouder en 
de dorpscoördinator en was 
dit gesprek van 1 september 
jl. nodig; wat een heel goed 
gesprek geweest is. Wij hopen 
op positieve resultaten voor 
ons dorpscentrum en voor ons 
dorp. De dorpencoördinator 
gaat een aantal acties in 
gang zetten om met name te 
onderzoeken op welke wijze 
er goedkoper verwarmd kan 
worden. Dit neemt wel even 
tijd in beslag. Ook de staat 
van het gebouw, dat niet heel 
zorgwekkend is maar toch wel 
even de aandacht nodig heeft, 
kwam in dit gesprek aan de 
orde.

Tijdens de vergadering 
van 6 september waren 
er, naast de voorzitter en 
de penningmeester, 11 
afgevaardigden aanwezig. 
Het was een goede en 
constructieve vergadering 
waarin vele punten naar voren 
werden gebracht.

Het belangrijkste punt:  
er is een statutair vereiste vraag 
naar nieuwe bestuursleden, dus 
graag nieuwe inbreng!
Bij de achterban van de 
stemgerechtigden wordt door 
de stemgerechtigden de vraag 
neergelegd of er twee leden 
van aangesloten clubs zijn die 
zitting willen nemen in het 
bestuur. De tijdsbesteding 
wordt ingeschat op één 
vergadering per twee of drie 
maanden. 

Daarnaast zoeken we invulling 
van de openstaande functie 
van secretaris (John van de 
Rijdt is ermee gestopt) en 
een nieuwe penningmeester 
per 1 november 2022, 
omdat Jitske Hoekstra heeft 
aangegeven te willen stoppen 
om meer aandacht aan haar 
bedrijf te geven. En helaas 
kampt de voorzitter met 
gezondheidsproblemen 
waardoor er ook vraag is 
naar een algemeen adjunct 
bestuurslid. 
   
Daarnaast zijn wij op zoek 
naar vrijwilligers! Wie doet 
er mee?
Want ook met andere taken, 
groot en klein, kunnen we ons 

Schienvat overeind blijft. Er 
zijn plannen voor de toekomst, 
want ook de gemeente wil dat 
t Schienvat blijft functioneren 
in ons dorp. Samen met 
het bestuur kunnen wij van 
gedachten wisselen.

Enkele ideeën die ook op de 
stemgerechtigdenvergadering 
naar voren kwamen:

- Af en toe samen eten; 
de keuken is uitstekend te 
gebruiken en maaltijden 
kunnen dan tegen een 
schappelijke prijs worden 
aangeboden.

- Wil je als jongere ook iets 
gezamenlijks organiseren, geef 
dat dan door aan het bestuur. 
Er zijn genoeg jongeren in het 
dorp die komen met leuke 
ideeën en iets op poten willen 
zetten.

Om een plek te reserveren 
in de agenda van t Schienvat 
voor feesten, vergaderingen en 
andere activiteiten, kunt u zich 
wenden tot Rinie Meihuizen  
(552 032).

Namens het bestuur,
Rinie Meihuizen

KRC jeugd op eigen benen 
 
Vanaf 2015 tot en met het afgelopen seizoen heeft de vv K.R.C. 
samen met vv Z.E.C. jeugdteams samengesteld. Helaas is er 
onvoldoende jeugd overgebleven om deze vorm van jeugd-
samenwerking te handhaven en is de jeugdcombinatie per dit 
seizoen opgeheven. De jeugdleden van beide verenigingen komen 
nu weer onder hun eigen clubnaam uit. 
 
Voor vv K.R.C. betekent dit dat 
de spelers uit het JO-19 van 
vorig seizoen dit jaar in de 
senioren uitkomen en dat het 
JO-9 team dit jaar als JO-10 de 
competitie ingaat. 
 
Om het JO-10 team een goede 
start te geven en de SJO-
periode goed af te sluiten, is 
dit team door Wim Hartlief, 
de jeugdcoördinator van de 
voormalige SJO, voorzien van 
hoodies en sporttassen uit 
de door Sporthuis Winsum 

samengesteld K.R.C.-clublijn. 
De hoodies kunnen mooi 
bijdragen aan een warm 
begin van elke wedstrijd; 
het betreffende team moet 
namelijk vaak al vroeg spelen 
en in het najaar is het dan best 
fris! 
Ze kunnen wel wat 
aanmoedigingen gebruiken, 
dus kom gerust eens kijken 
bij een thuiswedstrijd op de 
zaterdagmorgen!

Het bestuur

Recept: Pruimentaart
Benodigdheden:
150 gr. boter
150 gr. rietsuiker
16 pruimen
3 grote eieren
75 gr. bloem
1½ grote theelepel bakpoeder
100 gr. gemalen amandelen en  
50 gr. fijngehakte walnoten

Warm de oven voor op 180 
graden. Klop de boter en suiker 
in de keukenmachine luchtig 
op. Roer de eieren los en voeg 
ze beetje bij beetje door de 
botermassa.  
Zeef bloem en bakpoeder 

boven het botermengsel en 
schep met grote halen door 
elkaar. Spatel de amandelen 
en de walnoten erdoor. Schep 
het mengsel in een beboterde 
taartvorm. Halveer de pruimen, 
wip de pitten eruit en leg ze 
met de schil naar onderen op 
de taart. Bak in drie kwartier 
gaar. Even prikken met een 
satéprikker en als die er droog 
uitkomt is het oké.
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Roon Staal op 28 oktober 
in Kantens
Zanger en pianist Roon Staal doet vrijdag 28 oktober Kantens 
aan tijdens zijn Herfst Tour. Het concert in de Antoniuskerk start 
om 20.00 uur. De 42-jarige componist en coverist - die momenteel 
vijf keer per jaar toert en daarmee een steeds groter wordend 
publiek trekt - bezoekt van 30 september t/m 30 oktober weer 20 
locaties in Nederland.

Tijdens de concerten brengt 
hij zowel eigen, originele 
werken (zoals Promise, The 
Garden Of Light, Malawiaans 
Gebed) ten gehore als bekende 
covers (o.a. Help Me Through 
The Night, I Have A Dream 
(Abba), Sound Of Silence, 
Bridge Over Troubled Water 
(Simon&Garfunkel), Sailing 
(Rod Stewart) en Stay With Me 
‘Till The Morning).

Lovende kritieken
Terugkomend publiek kent 
de warme stem en het 
golvende pianospel van de 
zanger die ook bekende cover 
songs tot zijn eigen maakt. 
Maar voor hen die Roon 
Staal nog niet eerder live 
hebben meegemaakt, heeft 
de legendarische zanger Art 
Garfunkel (Simon&Garfunkel) 
een aanbeveling:

“Here I take great pleasure in 
introducing the extraordinary 
talent of Roon Staal, one of the 
truly great singers in the western 
world! We have been friends 
for years, singing together and 
recording just for the beauty of 
it. Let the amazing tenor vocal 
performance of Mr Staal now 
carry you away! Very truly yours, 
Art Garfunkel”.

En ook de Britse singer-
songwriter Gilbert O’Sullivan is 

enthousiast: “It is his voice not 
least his songwriting ability that 
really shines throughout.”

Musicals
Staal staat bekend om zijn 
imponerende pianospel in 
combinatie met zijn soepele 
tenorstem waarmee hij 
op authentieke wijze het 
publiek in vervoering brengt. 
De kleinschalige concerten 
scheppen daarbij een intieme 
sfeer tussen de artiest en 
het luisterend publiek. Toch 
stond hij al vanaf jonge leeftijd 
in de grotere theaters zoals 
Carre Amsterdam, Luxor 
Rotterdam en het Beatrix 
Theater in Utrecht. Hij speelde 
hoofdrollen in de musicals 
Les Miserables (1991), Tommy 
(2001), Rembrandt (2006) en 
Petticoat (2010), waarvoor hij 
genomineerd werd voor een 
Musical Award.

Alle informatie m.b.t. de 
Herfst Tour en het concert in 
Kantens kunt u vinden op de 
website www.roonstaal.com. 
Reserveringen kunnen daar 
worden gemaakt of via  
06 1540 3125.  
Tickets kosten € 22,50. 
Kinderen en jongeren t/m 17 
jaar hebben toegang voor  
€ 12,50.

U bent van harte welkom!

Noteer 4 november in uw agenda!
Op vrijdag 4 november as. vanaf 19.30 uur is er in t Schienvat 
in Kantens een muzikale avond! Hierbij treden op het Kaanster 
zangkoor De Vlinthippers, de band Blackville en zangeres Rita 
Oosterhuis-Lofvers. Zij brengen gezamenlijk nummers ten 
gehore en zijn daarnaast ook apart als koor, band en solist te 
beluisteren. Er zal volop gelegenheid tot meezingen zijn! 

Het repertoire is populair, 
waarbij ook enkele nummers 
in het Gronings zullen worden 
gezongen. De band begeleidt 
bij enkele nummers het 
koor en de solist en speelt  
daarnaast o.a. nummers 
van Dolly Parton, BB King en 
van de rockband Creedence 
Clearwater Revival.  
Het evenement wordt door 
veel bedrijven gesponsord en 
daarvoor is de organisatie hen 

zeer erkentelijk. Op de flyer, 
die in het najaar verschijnt, 
zullen wij deze bedrijven graag 
vermelden. Vanwege deze 
bijdragen kan het entreegeld 
tot het bescheiden bedrag van 
€ 2,50 p.p. worden gehouden.
De consumpties in de pauze 
zijn voor eigen rekening. 

Komt allen en mis een 
fantastische muziek-, meezing- 
en swingavond niet!!!

Orgelconcert op 1 oktober
De Orgelcommissie organiseert op zaterdag 1 oktober weer een 
orgelconcert in de Antoniuskerk.
Vincent Hensen-Oosterdijk, organist van de Nicolaikerk te 
Appingedam en o.a. stadsbeiaardier van de Marktpleinkerk te 
Winschoten, bespeelt het orgel.
En er is medewerking van het Houtkwintet Blaasvaak uit 
Leeuwarden. Deze enthousiaste groep zal apart optreden maar 
ook in samenwerking met de organist.
Na afloop wordt u een drankje aangeboden in het koor van de 
kerk. De aanvang is 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom; de 
toegang is niet gratis.
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Bloaren bie haarstdag
Bloaren gluien,
bloaren bluien,
taikens van verleden tied.

Deur heur kleuren
wil t gebeuren:
blief’k n ogenblikje blied.

Jan Boer
Oet: Lutjekes

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!

Yoga in Kantens
Beste dorpsgenoten,
Enige tijd geleden hebben jullie misschien ook al een stukje 
over mij gelezen in t Lougnijs, toen mijn vriendin en ik onszelf 
voorstelden. Ik ben Kirsten Smit en woon met veel plezier sinds 
november 2021, aan de Oosterweg nummer 2, hier in Kantens.
Ik heb de hotelschool afgerond en meerdere jaren in de horeca 
gewerkt. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan. Doordat ik 
een scoliose heb in mijn rug, ervaarde ik altijd veel pijn en was 
het werk in de horeca fysiek te zwaar. Door het beoefenen van 
yoga heb ik weer vertrouwen gekregen in mijn lichaam. Naast 
de ontspanning ben ik mij zowel fysiek als mentaal sterker gaan 
voelen.

In de zomer van 2021 heb ik mijn certificaat behaald tot 
yogadocente. Ik geef les in Hatha yoga, dit is de meest 
toegankelijke vorm van yoga. Door yogahoudingen te combineren 
met ademhalingstechnieken, creëren we verbinding tussen 
lichaam en geest. De lessen zullen ontspannend zijn door een mix 
van dynamische en statische houdingen. 

Nu ook cartridges, telefoons 
en tablets inleveren voor het 
goede doel!
Sinds 2007 zetten wij ons in 
voor KNGF geleidehonden 
door jonge honden voor 
te bereiden op hun taak 
als blindengeleidehond, 
assistentiehond of buddyhond.
Daarnaast zamelen we sinds 
enkele jaren plastic doppen 
in waarvan de opbrengst 
naar KNGF gaat. Je kunt bij 
ons alle harde plastic doppen 
inleveren, denk hierbij aan 
doppen van frisdrankflessen 
en melkpakken. Deze kun je 
schoon in een zak aanleveren. 
Als we een paar kliko’s vol 
doppen hebben, worden ze 
opgehaald door Stichting 
Vrienden Doppenactie Noord-
Nederland. Op hun website 
vind je meer informatie.

Inzamelactie voor  
KNGF geleidehonden

Omdat het inzamelen van 
schijnbaar waardeloze 
materialen goed werkt, 
willen we onze inzamelactie 
uitbreiden met het inzamelen 
van printcartridges, telefoons 
en tablets.
Hiervoor zijn we inzamelpunt 
voor Eeko ccc geworden en ook 
hiervan gaat de opbrengst naar 
het KNGF.

Het adres voor het inleveren 
van plastic doppen, cartridges, 
telefoons en tablets is:

Lammert en Henny Baron
Pastorieweg 38
9995PN Kantens

Graag tot ziens en alvast 
hartelijk dank.

Iedereen is welkom in mijn 
yogalessen; ik heb geen 
specifieke doelgroep. Het is 
totaal niet van belang of je 
lenig bent.
Wil jij op een ontspannen 
manier bezig zijn met 
bewegen? Meer energie 
krijgen, je krachtiger en sterker 
voelen en in het dagelijkse 
leven meer ontspanning en 
balans beleven? Dan is yoga 
echt wat voor jou!

Ik wil graag door middel van 
dit bericht kijken of er mensen 
geïnteresseerd zullen zijn: 
dus schroom niet om mij een 
berichtje te sturen als het je 
wat lijkt. 
Om te beginnen wil ik één 
avond of ochtend in de week 
les gaan geven. Een proefles is 
gratis.
Je kunt me contacten via 

onderstaande gegevens:
06 3331 7040 of
kirsten@goodflowyoga.nl

Wie weet tot gauw!

Groetjes, 
Kirsten Smit
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VASTE ACTIVITEITEN T 
SCHIENVAT

Maandag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)

Dinsdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
19.00 – 20.15 uur
Badminton (vol)
20.30 – 22.00 uur
Tai Chi

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

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

Vrijdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
20.00 – 24.00 uur
Biljartvereniging ‘de kleine tafel’
 
Zaterdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
15.00 – 18.00 uur
Borreluurtje ‘de zoete inval’

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

AGENDA Rottum
 
t/m dinsdag 18 oktober
Kerk Rottum
10.00 – 17.00 uur
Expositie ‘Gelaat’ van Jan Bodde
Gratis entree

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Gesloten

Zaterdag 1 oktober
Antoniuskerk
20.00 uur
Orgelconcert m.m.v. Vincent 
Hensen-Oosterdijk

Maandag 3 oktober
t Schienvat (grote zaal)
19.00 – 21.00 uur
Vlinthippers 

Woensdag 12 oktober
Salem
10.00 uur 
Koffiedrinken

Vrijdag 28 oktober 
Antoniuskerk 
20.00 uur 
Herfst Tour Roon Staal 

Woensdag 26 oktober
t Schienvat (Salon)
20.00 uur
Algemene ledenvergadering 
VDK

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.

WEEKENDDIENSTEN 
DOKTERSDIENST: 
T 0900-9229

TANDARTSEN: 
Patiënten van de aangesloten 
praktijken binnen de Vereni-
ging Tandartsen Noord-Gronin-
gen kunnen bij spoedklachten 
het centrale nummer 0900-
0608 (kosten € 0,25 p/m) voor 
informatie over de dienstdoen-
de tandarts/tandartspraktijk 
raadplegen.  
Op de website www.vtng.nl 
kunt u een overzicht van de 
aangesloten praktijken zien.
De vaste spreekuren op zater-
dag en zondag zijn vervallen! 
Raadpleeg het nummer  
0900-0608 voor meer informa-
tie. 
www.vtng.nl voor informatie 
over dienstdoende praktijk en 
telefoonnummers

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

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

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

MAALTIJDSERVICE  
OOSTERLENGTE:  
T 0597 – 412613  

PROTESTANTSE GEMEENTE 
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
 
Zondag 2 oktober
09.30 uur – drs. F. Postema, 
Krewerd

Zondag 9 oktober
09.30 uur – mevr. J.C. Prins-
Pestoor, Winsum
(koffie/thee in Salem)
 
Zondag 16 oktober
14.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Viering 200 jaar teruggaaf van 
de kerk
m.m.v. Vocaal Ensemble Het 
Hoogeland
(koffie/thee in Salem)
 
Zondag 23 oktober
09.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Viering Heilig Avondmaal
(koffie/thee in Salem)

Zondag 30 oktober
19.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Reformatie Vesper gez. Kerken
m.m.v. Vocaal Ensemble Het 
Hoogeland
en leden deelnemende kerken
(koffie/thee in Salem)

CHR. GEREF. KERK KANTENS
 
Zondag 2 oktober
09.30 uur – ds. A. Veuger
14.30 uur – ds. A. Veuger 

Zondag 9 oktober
09.30 uur – ds. J.G. Kortleven 
gezinsdienst
14.30 uur – ds. J.G. Kortleven 

Zondag 16 oktober
09.30 uur – ds. J.G. Kortleven
14.30 uur – ds. J.G. Kortleven 

Zondag 23 oktober 
09.30 uur – ds. H. v.d. Ham
14.30 uur – ds. H. v.d. Ham

Zondag 30 oktober
09.30 uur – ds. J.G. Kortleven
14.30 uur – ds. J.G. Kortleven

DORPSKERK ROTTUM

Zondag 2 oktober
19.00 uur – ds. A. Fraanje 
(in Zandeweer)

Zondag 9 oktober
19.00 uur – ds. H. Poot
(in Rottum)

Zondag 16 oktober
19.00 uur – ds. G. Op ’t Hof
(in Zandeweer)

Zondag 23 oktober
19.00 uur – ds. A. Fraanje
(in Rottum)

Zondag 30 oktober
19.00 uur – ds. J. den Admirant
(in Rottum)

KERKDIENSTEN
GEREFORMEERDE KERK 
VRIJGEMAAKT

Zondag 2 oktober
09.30 uur – ds. S. Wanjala (uit 
Kenia)
16.30 uur – ds. E. Pomp 
(in Middelstum)

Zondag 9 oktober
09.30 uur – ds. W. Roosenbrand
14.30 uur – ds. A. Krijgsheld

Zondag 16 oktober
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – leesdienst 
(in Middelstum)

Zondag 23 oktober
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. D. Mak

Zondag 30 oktober
11.00 uur – ds. de Hullu
14.30 uur – M. Dekker 
(in Middelstum)

 

De Voedselbank vraagt:
Ook in de gemeente Het Hogeland zal de aanvraag voor deelname 
aan de Voedselbank meer worden. U kunt het allemaal lezen en 
weten.

Kunnen we blijven helpen?
Uw bijdrage kunt u afgeven in de kerkgebouwen van de 
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt of aan Pastorieweg 43 Kantens.

Hartelijk dank Tineke en Greet 
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Foto van de maand
Sokjes
Als het buiten écht koud wordt, zet ie ook een hoed op!
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