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125-jarig jubileum  
IJsvereniging Kantens
 
Het was zover... vrijdag de 11e november 2022 stond voor de IJsvereniging Kantens in het teken 
van het 125-jarig bestaan van de vereniging. Een prachtige periode, met veel ijsplezier op het 
Boterdiep, later op de eigen ijsbaan aan de Pastorieweg en nog veel later ook met uitstapjes 
naar Kardinge. Maar ook een periode met ups en downs, met vertrekkende en komende leden, 
overlijdens en financieel zwaar weer. Gelukkig zijn wij nu al jaren een welvarende vereniging, met 
een gedeelde locatie, een eigen ijsbaanterrein, een mooi ledental en mooi machinepark.

In de middag van de 11e van 
de 11e werd de grote zaal 
van dorpshuis t Schienvat al 
ingericht voor een receptie én 
een feestavond. Ook werd in 
de namiddag bij t Schienvat 
een kleine zweefmolen 
opgebouwd door Growi 
Amusement voor de jongeren 
onder ons. Een prachtige 
verlichte attractie met 
gezellige muziek.

De ‘zwevers’ werden door 
vrijwilligster Bente getrakteerd 
op warme chocomelk en een 
zakje chips. Zij mocht maar 

liefst 28 kinderen ontvangen 
en op “koek & zopie” trakteren. 

Vrolijke en blije gezichten 
vielen haar en ons ten deel.
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Radio Noord meldde zich 
tegen 14.15 uur voor een live 
uitzending via de GSM en 
voorzitter Jacob hield een 
kort praatje over het ontstaan 
en het wel en wee van de 
ijsvereniging.

Vanaf 19.00 uur volgde 
een receptie, waarbij 
gastvrouw Rianne, namens 
het bestuur, o.a. een aantal 
donateurs, sponsoren en 
vertegenwoordigers van 
natuurijs verenigingen, KNSB 
gewest natuurijs Groningen/
Drenthe en de Noorder 
Rondritten mocht ontvangen 
en begeleiden.

Na een welkomstpraatje 
vanaf onze kant, mochten 
wij lovende woorden en een 
prachtige Groningse KNSB 
wimpel ontvangen van de 
afgevaardigde van de KNSB. 
Daarna was het tijd voor het 
onderhouden van de goede 
contacten met de gasten, 
onder het genot van een hapje 
en een drankje.

De receptie ging naadloos 
over in de feestavond, onder 
begeleiding van pop, rock 
en coverband 6pack. Een 
fantastische band die met 
een prachtige mix van muziek 
uit de jaren 60, 70, 80 en 90, 
afgewisseld met een aantal 
hedendaagse nummers, de 

Even voorstellen (naam, 
adres, leeftijd) 
Ik ben Ilona Bodde, 33 jaar 
en ik woon samen met mijn 
lieve man en twee prachtige 
kinderen op het mooiste plekje 
in Rottum.

Wat doe je het liefst in je vrije 
tijd? 
Wat ik het liefste in mijn vrije 
tijd doe, is tijd doorbrengen 
met mijn gezin en het nog 
mooier maken van onze 
boerderij. Ook vind ik het 
ook erg leuk om tijd door te 
brengen bij vrienden.

Waaruit bestaat je favoriete 
ontbijt? 
Als ik ‘s ochtends aan het 
werk moet, is het vaak vroeg, 
daardoor neem ik vaak een 
stuk fruit mee in de auto en 
eet ik daarna nog een broodje 
op het werk. In het weekend 
vind ik het daarom juist 
gezellig om uitgebreid met z’n 
allen aan tafel te ontbijten.

Wat is je favoriete 
kledingstuk? 
Mijn favoriete kledingstuk: 
mijn badjas. Haha, vooral in 
het weekend heerlijk door het 
huis struinen.

Waar krijg je de meeste 
energie van? 
Waar ik de meeste energie 
van krijg, is de zon en mijn 
kinderen. Deze twee bengels 
toveren elke dag weer een 

glimlach op mijn gezicht en 
kan ik de dag weer aan.

Naar welke radiozender(s) 
luister je het liefst? 
Ik luister het liefste naar radio 
538, vooral ‘s ochtends in de 
auto.

Welk nummer (zanger/muziek) 
raakt je elke keer weer? 
Dat klinkt wellicht heel 
ouderwets: het nummer van 
Sailing home – Piet Veerman, 
het liedje waar mijn vader 
enorm veel van hield en die 
helaas al heel lang geleden is 
overleden. Dit nummer heeft 
een waardevolle betekenis. 

Met welke BN-er zou je 
wel eens willen dineren en 
waarom? 
Ik zou het niet weten…

Wat zou je doen met € 1 
miljoen? 
Mijn kinderen hun 
spaarrekening goed vullen 
en een huis kopen in het 
buitenland in de warme zon!

Wat durf of doe je ECHT niet? 
Meegaan in een luchtballon, 
al lijkt het me ook heeeel 
spannend! Haha.

Wat wil je altijd nog eens doen 
(toekomstdroom/wens)? 
Een verre reis maken met mijn 
gezin.

Aan wie geef je de Pen door? 
Nelie de Vries.

Kunstijsbaan in Kantens
In theaterwerkplaats Toke van Oorsouw, Oosterweg 4 Kantens 
 
Opening mobiele kunstijsbaan IJsvereniging voor leden: 
Woensdag 21 december 2022 van 14.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag 24 december 2022  van 14.00 tot 17.00 uur 
Zondag 25 december 2022  van 14.00 tot 17.00 uur 
Woensdag 28 december 2022  van 14.00 tot 17.00 uur 
 
Er zijn ter plekke speciale schaatsen aanwezig.

Het bestuur IJsvereniging Kantens

gasten op de dansvloer wist te 
lokken. 

Kortom, het werd een 
geweldige en gezellige avond, 
zowel voor ons als bestuur van 
de ijsvereniging, als voor onze 
gasten. 

Als bestuur bedanken wij onze 
vrijwilligers, leden, donateurs 
en sponsoren voor de 
samenwerking en hun steun, 
die wij als ijsvereniging al jaren 
mogen ontvangen.
Toch nog een speciaal 
bedankje aan Everts 
partycatering uit Middelstum 
voor de uitstekende bediening 
en verzorging én natuurlijk de 
prachtig opgemaakte schalen 
met borrelhapjes en snacks. 
Het was voortreffelijk. 

Het bestuur  
van de IJsvereniging
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Vroeger hadden vrijwel alle 
boerderijen een boomgaard 
met fruitbomen. Vaak lag 
deze aan de zijkant van de 
boerderij naast de moestuin. 
De meeste boomgaarden 
waren gemengd aangeplant 
met verschillende rassen 
appels, peren, pruimen 
en soms ook kersen. Deze 
vruchten werden verwerkt of 
op een koele plek opgeslagen. 
Om het hele jaar rond uit de 
boomgaard te kunnen eten, 
kweekte men bewaarfruit 
dat gedroogd bewaard werd. 
Daarom werd er ook walnoot, 
kweepeer en mispel geplant. 
Niet alleen de moestuin, 
maar ook de boomgaard 
was dus nuttig voor de 
voedselvoorziening van het 
boerengezin.

Niet bij alle boerderijen is nu 
nog een boomgaard. Maar 
op onze boerderij hebben we 
er zelfs aan beide zijkanten 
ééntje! In de boomgaard 
aan de noordkant hebben 
we verschillende soorten 
fruitbomen. Drie bomen van 
de appelsoort Elstar, een 
boom met handperen en 
eentje met stoofperen. Dit jaar 
hadden de bladeren van deze 
boom prachtige herfstkleuren 
en ook de stoofperen hadden 
een goudgele kleur. Onze 
pruimenboom staat op 
een bijzondere plek, even 
buiten de boomgaard in de 
bloementuin! Tja, het is een 
wilde pruimenboom en hij is 
daar ooit opgeschoten. We 
zijn er wel blij mee, want het 

zijn heerlijke zoete pruimen 
en dit jaar hadden we een 
rijke oogst. In de boomgaard 
aan de zuidkant bij de 
moestuin hebben we ook 
nog fruitbomen. Daar staan 
drie appelbomen met elk een 
andere soort appel. Die appels 
zijn niet alleen verschillend van 
smaak, maar ook verschillend 
wat gebruik betreft. Een 
oude hoge boom geeft zoete 
appels (Groninger Kroon) die 
we kunnen gebruiken voor de 
stamppot (hete bliksem). Dan 
hebben we nog een boom 
met appels (Goudreinet) voor 
een appeltaart en de andere 
boom met een vroegrijpe 
soort appel waarvan we de 
naam niet weten. Deze appels 
zijn het eerst rijp en het zijn 
ook heerlijke handappels. 
Dit jaar was de kleur niet 
gewoon geelgroen, maar mooi 
roodgeel. 
Om te voorkomen dat de 
appels schade lijden door 
vallen of aangepikt worden 
door vogels, plukken we de 
vruchten eind oktober. We 
hebben een overvloedige 
oogst van appels en peren 
en er staan nu meerdere 
kistjes vol fruit die ons zullen 
voorzien van maandenlang 
eetplezier. De tuinbank was 
een alternatieve bewaarplek 
om de eerste gevallen 
appels te bewaren. Het is 
een voorrecht om niet alleen 
te smullen, maar ook het 
kijkgenot te hebben van zulke 
mooie roodgele appels!

Hilma Oudman-Dam

Pompoenwedstrijd Stitswerd:  
een groene binnendringer
 
Met een teleurgesteld ‘óóóóh’ word ik begroet als ik met 
pompoen als bierbuik binnenkom. Want verdorie: de pompoen 
die mijn vader heeft gekweekt lijkt verdraaid nog aan toe 
de grootste. Maar eerst de maaltijd: pompoensoep met 
stokbrood, bowl en pompoencake. De organisatoren van de 
pompoenwedstrijd kloppen jaarlijks bij dorpelingen aan met 
de vraag: wil je iets koken? Vaste koks die hun kunsten jaar op 
jaar bewijzen: het is weer verrukkelijk. En aan tafel worden 
nieuwe ideeën bedacht als we praten over de appeloogst. 
“Stitswerder cider,” zegt een dorpeling enthousiast, “klinkt dat 
niet prachtig?”

De vorige pompoenwedstrijd 
was een coronavariant, hoor 
ik. Met mondkapjes en op 
afstand. “Ja,” zegt iemand 
theatraal, “toen konden we 
niet zingen.” Dat is wat nieuws, 
tijden zijn veranderd sinds ik 
niet meer in Stitswerd woon. 
Zingen? Ik zie het wel zitten: 
“Leuk, een pompoenlied? 
Gaan we nu wel zingen?” De 
theatrale dorpeling is niet uit 
het veld geslagen omdat zijn 
onwaarheid aan het licht komt, 
improviseert meteen. “Als jij 
een kerkorgel nadoet, volgen 
wij wel,” zegt hij. Ja, dan gaat 
het idee van tafel.

Als altijd nemen de 
Stitswerders elkaar op de 
hak. Met het nodige theater 
wisselen plattelanders hun 
plattelandse avonturen uit. 
Een boer vertelt over toen 
een hond achter zijn koeien 
aan zat. Een luisteraar kapt 
hem nuchter af met “nou, 
dat gebeurt toch niet vaak”. 
Pats, daar gaat het verhaal. 
“Laatst zat een koe achter 
mijn hond aan,” zegt dezelfde 
nuchtere dorpeling, dan 
minder nuchter en vooral erg 
verontwaardigd. Degene krijgt 
het eigen commentaar meteen 
weer terug: “Nou, dat gebeurt 
toch niet vaak.” En dan komt 
iemand hoofdschuddend 
vertellen over die keer dat 
koeien waren uitgebroken, en 
och heden, dat was me wat. 
“Zullen we dat jaarlijks doen? 
De koeien loslaten in het 
dorp?” stelt een grapjas voor. 
Klinkt als een Stitswerd op zijn 
Kop voor de dieren. En voor 
de dorpelingen. Een ander 
griezelt meteen: “Je durft dan 
gewoon niet naar buiten, of je 
wordt omver gelopen door een 

koe.” Ook dat idee is van tafel, 
volgens mij.

Als we klaarzitten voor het 
pompoenen wegen, moet 
de tent even verbouwd 
worden. Want die bascule 
kan wel huiselijk op tafel en 
die gordijnen mogen plechtig 
dicht. De wegers voeren 
mijn ideeën gehoorzaam 
uit. Het ijken is een heel 
proces. De wegers hebben 
de bascule al meerdere 
pompoenwedstrijden 
bediend, maar zien eruit 
alsof ze het wiel wéér moeten 
uitvinden. Twee stoelen 
verderop hoor ik gegnuif, een 
overbuurman kan zijn lachen 
niet inhouden, mompelt 
“hier zien we complete 
theoretische natuurkunde”. 
Nou, het lijkt inderdaad hogere 
wiskunde. Vanuit het publiek 
klinkt verwachtingsvol: waar 
beginnen we? “Bij de groene,” 
zegt weger 1. Het publiek laat 
weer van zich horen, maar 
nu verbijsterd: “Wie heeft die 
courgétte meegenomen?”
Maar de wegers staan erop: 
die courgette móét gewogen 
en gemeten worden. Naast me 
klinkt spottend: “Da’s warm 
draaien, nou, dat kunnen 
ze gebruiken.” Stitswerders 
nemen elkaar graag op de hak, 
had ik dat al gezegd? En ook de 
groene binnendringer wordt 
flink becommentarieerd. 
“Dit is typisch een 
courgette,” zegt weger 1, en 
nadrukkelijk: “Zeker, dit is 
écht de courgetteformule.” 
Joost mag weten wat die 
formule inhoudt, het publiek 
kijkt onnozel. Weger 2 legt 
elegant het meetlint rond 
de courgette: “éven de taille 
meten.” Vanuit het publiek: 

“O, hij is coupeuse?” En weger 
2 komt met zijn uitleg: “Dit zie 
je dus bij meer courgettes. De 
lengte is écht anders dan de 
breedte.” Briljant. In Stitswerd 
woont een heuse wijsgeer, 
geloof ik.
Dan komen de pompoenen 
aan bod. Dit jaar maar vier. 
Er zijn meerdere ter ziele 
gegaan. Diverse dorpelingen 
bekennen dat ze op de markt 
knotsen van pompoenen 
zagen en éven in de verleiding 
waren om die aan te dragen. 
Maar de pompoenwedstrijd 
is een serieuze zaak en 
elke kanshebber moet in 
Stitswerder grond zijn geteeld. 
En ineens is er commotie want 
een weger bloedt. Hij grijpt 
het natuurlijk aan voor een 
dramatisch: “Zo zie je, wegen 
is écht een serieuze taak.” 
Zijn collega-weger poetst 
nauwkeurig de drie druppels 
bloed van de bascule. Ze 
discussiëren waar hij de snee 
in vredesnaam kan hebben 
opgelopen. Een dorpeling 
holt naar huis voor een 
pleister, want regelmatige 
dorpshuisbezoekers vinden de 
verbanddoos in het dorpshuis 
matig.

Dan kan het wegen weer 
doorgaan. Elk van de 
pompoenen wordt nauwkeurig 
(of: wantrouwig) bekeken. Is 
die Stitswerder geen jager? 
Geheid dat hij zijn pompoen 
vol geschoten heeft om hem 
te verzwaren. De jager kijkt 
drie seconden lang verbijsterd, 
dan plooit zijn gezicht zich in 
een brede grijns over deze 

totale onzin. En die andere 
pompoen, die ziet eruit alsof 
iemand er een bout in heeft 
gedraaid, vinden de wegers 
eensgezind. En dan komt de 
‘Oudmanpompoen’ op de 
bascule. Die openingsroep 
‘óóóóh’ bij mijn binnenkomst 
bleek terecht. Het is de 
zwaarste. En de weger schiet 
even uit zijn rol, zegt tevreden: 
“Al zouden de anderen 
met hun pompoen hebben 
gerommeld, ze hebben mooi 
niet gewonnen.” Tja.

Pompoenranglijst:
Familie Oudman 
12.100 gram ................... 110 cm
Bert en Carla Slootmaker 
11.100 gram ................... 114 cm
Jan en Roelie Stol
9.050 gram.................... 97,5 cm
Nanke Schorren 
1.360 gram....................46,5 cm

Buiten mededinging
Courgette 
3.850 gram ...................44,5 cm

Antrude Oudman
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Zingen en swingen in Kantens
Al meer dan 20 jaar hoor ik enthousiaste verhalen over de 
Vlinthippers. Na een geweldig jubileumconcert enkele jaren 
geleden, was dit weer het eerste optreden van het koor in 
Kantens na de corona-periode. Een optreden in combinatie met 
de band Blackville, waar ook een aantal Kaansters in spelen.  
En daar wilde ik natuurlijk bij zijn.
 
Het koor is intussen flink 
gegroeid met een aantal 
leden en zo stond er vrijdag 
4 november een enthousiast 
swingend koor voor ons te 
zingen. Op de tafels lagen 
programmaboekjes waarin 
niet alleen de teksten 
van de meezing-liederen 
stonden, maar ook wat 
achtergrondinformatie bij elk 
nummer.
Wat was het heerlijk om met 
z’n allen te zingen op liederen 
als Droomland, Zwei kleine 
Italiener en de Verzonken 
Stad. Ook werden er meerdere 
Groningse bewerkingen 
gezongen van bekende 
melodieën zoals Mull of 
Kintyre en Sweet Caroline. 
Vlak voor de pauze speelde de 
band als ‘verrassingsnummer’ 

The Rose, waarbij het koor 
de muzikale ondersteuning 
vormde in mooie harmonie. 
Daarna werd het lied 
‘Hogeland’ gezongen op de 
melodie van House of the 
rising sun. Deze bewerking 
door Gerda Onnes gaat 
over onze streek in het 
aardbevingsgebied.
Na de pauze speelde de band 
diverse Engelstalige country-, 
pop- en rockmuziek, waarop 
ook weer meegezongen werd. 
Hierbij kwamen de beentjes 
van de vloer. 

Na het officiële programma 
speelde en zong de band 
verder en was het nog lang 
gezellig in t Schienvat. Wat mij 
betreft een geslaagde avond!

Alette de Vries

 
Terugblik op een fantastische zang/swingavond
 
Het koor de Kaanster Vlinthippers en de band Blackville met 
zangeres Rita Oosterhuis hebben vrijdag 4 november jl. een 
zeer geslaagde muzikale avond verzorgd. Het enthousiasme 
spatte eraf bij het koor en de muzikanten en de volle 
zaal zongen luidkeels mee. De avond eindigde met veel 
swingende mensen op de dansvloer. 
 
Dit daverend succes gaat vast nieuwe leden opleveren!  
U bent van harte welkom!  
Voor nadere info: www.kaanstervlinthippers.nl 

Het Bestuur

Na rijp beraad zijn wij 
als bestuur Vereniging 
Dorpsbelangen Kantens (VDK) 
voor de Stimuleringsprijs 2022 
uitgekomen bij Wobbe en Carla 
Bruinsma. Dit om meerdere 
redenen: Wobbe doet veel 
vrijwilligerswerk bij hun in 
de straat, zoals onderhoud 
van de speeltuin en tuinen 
én bij de voetbalclub. Maar 
de prijs is vooral bedoeld 
voor hun - op zijn Gronings 
gezegd - noaberschap. Ze 
hebben spontaan en voor 
eigen kosten een half jaar 
lang een buurman voorzien 
van eten, omdat zijn vrouw in 
het ziekenhuis terecht kwam 
en koken een probleem was. 
Noaberschap was vroeger een 
normaal goed, maar helaas 
zie je tegenwoordig dit soort 
spontane acties zelden meer. 
VDK feliciteert de familie 
Bruinsma met hun prijs en 
hopen dat zij een voorbeeld 
kunnen zijn voor anderen.

Het bestuur van VDK

VDK Stimuleringsprijs 2022
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Plezier in je werk is zo belangrijk! Leuke collega’s, uitdaging en 
het gevoel hebben dat je nuttig bent. Lange tijd was dit gevoel 
er wat minder, maar sinds 1 januari van dit jaar heb ik mijn 
werkplezier weer teruggevonden. Waar en hoe? Daar vertel ik 
graag over! 

En nu kom ik bij het deel 
“nieuwbouw” in mijn 
functietitel; de Feringa 
Building! Het nieuwste 
en één van de grootste 
universiteitsgebouwen 
wordt vanaf september 
2023 in gebruik genomen. 
Het ontwerp van dit gebouw 
is al gestart in 2012 en de 
oplevering vindt meer dan 
10 jaar later plaats. Als 
projectleider verzorg ik de 
gehele inrichting van dit 
gebouw en samen met mijn 
collega’s van het projectteam 
coördineren we de verhuizing 
van de medewerkers en hun 
lab-apparatuur van het oude 
gebouw naar de Feringa 
Building. En daar gaat heel veel 
voorbereiding aan vooraf. 
Door het vertrek van een 
collega kwam er een interne 
vacature. De vacaturetekst 
was op mijn lijf geschreven 
en ik was toe aan een nieuwe 

Mijn functietitel is 
Projectleider Facilitair en 
Huisvesting nieuwbouw bij de 
Rijksuniversiteit Groningen 
(RUG). Een hele mond vol!
Het werk sluit goed aan bij de 
opleiding Facility management 
die ik van 2005-2009 volgde. 
Ik moest iets kiezen na de 
Havo en deze opleiding was 
‘lekker breed’. En dan had 
ik in ieder geval een HBO-
diploma op zak dacht ik, 
daarna zien we wel weer. 
Uiteindelijk bleek de opleiding 
goed bij me te passen. Ik ben 
dienstverlenend ingesteld 
en organiseer graag. Maar 
welke ‘facility’s’ manage ik nu 
eigenlijk? Heel simpel gezegd 
regel ik alles wat werknemers 
nodig hebben om hun werk 
goed uit te kunnen voeren. Van 
koffie tot werkplek en van wc-
papier tot aan de lunch in het 
bedrijfsrestaurant; inderdaad.. 
lekker breed!

Bij de RUG ben ik 3 jaar 
geleden begonnen als 

medewerker binnen de 
facilitaire organisatie 
van de Faculteit 
Natuurwetenschappen. 
Tegenwoordig zijn alle 
opleidingen binnen deze 
faculteit Engelstalig en daarom 
heet de faculteit nu Faculty 
of Science & Engineering 
(FSE), met vakken zoals 
natuurkunde, scheikunde, 
wiskunde enz. Wat de faculteit 
extra interessant maakt is 
de aanwezigheid van enorm 
veel laboratoria. Want naast 
de opleidingen, waarvoor 
ook veel practicum wordt 
gegeven, werken er ook een 
groot aantal onderzoekers in 
dienst van de faculteit. Deze 
onderzoekers werken met 
hun onderzoeksgroep binnen 
een instituut. Bijvoorbeeld het 
Zernike instituut, genaamd 
naar de Nobelprijswinnaar 
Frits Zernike en waarnaar 
ook de Zernike Campus is 
genoemd. En veel recenter 
heeft Groningen er nog een 
Nobelprijswinnaar bij: Ben 
Feringa.

Frits Zernike (Amsterdam, 16 juli 1888 – Amersfoort, 10 
maart 1966) was een Nederlands natuurkundige die in 1953 
de Nobelprijs voor Natuurkunde ontving voor zijn uitvinding 
van de fasecontrastmicroscoop. Met dit instrument, een 
aanvulling op de gewone microscoop, kan het inwendige 
van levende cellen zichtbaar worden gemaakt. Tevoren 
was dit onmogelijk omdat voor de gewone microscopie 
dodelijke kleurstoffen onontbeerlijk waren. Ook werkte 
hij aan de Zernikepolynomen, die gebruikt worden bij het 
beschrijven van afwijkingen van lenzen in optische systemen.

Bernard Lucas (Ben) Feringa (Barger-Compascuum, 18 
mei 1951) is een Nederlands chemicus, verbonden 
als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2016 
won Feringa de Nobelprijs voor de Scheikunde, gedeeld 
met Jean-Pierre Sauvage en Fraser Stoddart, voor hun 
onderzoek naar moleculaire nanomachines. De moleculaire 
motor werd in 1999 door Feringa uitgevonden. Of beter 
gezegd: een synthetische variant daarvan, want moleculaire 
motoren bestaan al volop in de natuur. Het zijn machientjes 
ter grootte van één molecuul, die bestaan uit een vast 
gedeelte en een draaiend gedeelte. In een laboratorium 
kunnen ze worden gemaakt door middel van chemische 
reacties.
De eerste synthetische moleculaire motor maakte één 
omwenteling per uur. Tegenwoordig zijn dat drie miljoen 
rotaties per seconde. In 2011 was Feringa de eerste ter wereld 
die erin slaagde zo’n minuscuul apparaatje te maken dat 
onder invloed van licht blijft draaien.

Belofte voor toekomst
Praktische toepassingen zijn er nu nog niet, omdat nog 
onduidelijk is hoe moleculaire motoren zich precies gedragen. 
Ook kunnen ze nog geen lading vervoeren. 
Maar in dit geval is wel duidelijk dat de belofte voor de 
toekomst groot is. Zo zouden moleculaire motoren in het 
menselijk lichaam kunnen zoeken naar kankercellen en die 
uitschakelen, of bij diabetespatiënten op het juiste moment 
insuline kunnen afleveren.

laboratoria en kantoren 
kunnen met zijn of haar 
toegangspas en waar mogen 
ze vooral niet komen. Naast 
de kantoren, vergaderruimten 
en laboratoria komen er 
ook onderwijsruimten in 
het gebouw en deze moeten 
ook worden voorzien van 
tafels, stoelen en (digitale) 
schermen waarop de docent 
zijn presentatie kan laten 
zien. Ook andere audiovisuele 
voorzieningen zullen in het 
gebouw worden toegepast, 
zoals een interactieve muur 
waarop onderzoekers 
hun resultaten kunnen 
presenteren, maar ook 
beeldschermen waarop 
aankondigingen van symposia 
en gebouwinformatie te zien 
zijn.

Het bedrijfsrestaurant en de 
koffiekiosk krijgen een plek 
in het nieuwe gebouw. Het 
terras moet worden ingericht 
en door het gehele gebouw 
worden koffiemachines 
geplaatst. Ik stem daarvoor 
veel af met onze collega’s van 
het bouwteam, die gelukkig 
bij ons op de gang hun 

uitdaging nu mijn beide 
kinderen naar school gaan. 
Het duurde een paar maanden 
voordat ik het gevoel had 
dat ik echt wist wat er van 
me verwacht werd, want de 
grenzen - van wat vanuit het 
bouwteam gedaan wordt en 
wat wij als projectteam doen 
– zijn niet altijd duidelijk en 
dan hebben we vooral ook te 
maken met de gebruikers en 
studenten die straks moeten 
verhuizen. 
Mijn dagen zijn nooit hetzelfde 
en de deelprojecten waar ik 
mee bezig ben, lopen enorm 
door elkaar. Zo ben ik het 
ene moment bezig met een 
overzicht van alle meubilair, 
want er moeten 480 kantoren 
en 11 vergaderruimten 
ingericht worden. En het 
andere moment denk ik na 
over het plan voor sleutels 
en toegangspassen; welke 
gebruiker moet in welke 

kantoren hebben én met de 
gebruikers, maar ook met 
andere collega van andere 
afdelingen, bijvoorbeeld 
inkoop- en contractmanagers 
en de facilitaire organisatie 
die na oplevering het gebouw 
beheert en de receptie en 
interne dienst bemant. Ik 
zorg dat alle faciliteiten tijdig 
in het gebouw aanwezig zijn. 
Vanaf 3 juli 2023 overhandigt 
de aannemer de sleutel aan 
de RUG en dan zijn wij aan 
zet. Dan zal blijken of alle 
voorbereidingen goed zijn 
gegaan en moeten we, waar 
nodig, oplossingen bedenken 
om onderzoek en onderwijs 
mogelijk te maken in het 
nieuwe gebouw. Een drukke 
en spannende tijd waar ik heel 
erg naar uit kijk.

Tanja de Boer
Bredeweg 32 Kantens
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Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Kirsten Smit en ik ben 
27 jaar. Na een bericht van mij in t Lougnijs over het starten 
van yogalessen in Kantens, werd mij al gauw de vraag vanuit 
de basisschool gesteld of het me leuk leek om kinderen yogales 
te gaan geven. Wauw, dit leek me gelijk fantastisch en zo mooi 
dat ze met dit plan kwamen. Ik ben gek op kinderen en op yoga, 
dus de combinatie leek me gelijk super! Uiteraard is yoga voor 
volwassen heel anders, maar kinderen kunnen er erg veel baat 
bij hebben. Ik zeg maar zo: jong geleerd is oud gedaan! 

Locatiestudie Kantens 
Zoeken naar bouwlocaties in Kantens
Donderdag 10 november jl. heeft gemeente Het Hogeland een 
dorpsbijeenkomst georganiseerd in t Schienvat om samen 
met het dorp te zoeken naar mogelijke nieuwbouwlocaties in 
het dorp. Enerzijds om een locatie te zoeken voor zes sociale 
huurwoningen die niet worden teruggebouwd in de Kooistraat. 
En anderzijds naar aanleiding van de wens van het dorp om 
te zoeken naar locaties voor starterswoningen in de koop en 
vrije kavels. We kunnen weer voorzichtig denken aan groei in 
het dorp. Deze zoektocht wil de gemeente samen met het dorp 
doen. De gemeente heeft architectenbureau KAW uit Groningen 
gevraagd hierbij te ondersteunen.
 

In mijn lessen houden we 
het speels en onbevangen. 
Ik probeer mijn lessen per 
leeftijdscategorie leuk en 
interessant te maken. In 
mijn lessen is er ruimte 
voor een fijne warming 
up om lekker alles los te 
schudden en energie kwijt 
te kunnen. Samen yoga 
doen met kinderen gaat 
over bewegen, fantaseren, 
ontspannen en ontdekken. 
Het stressvolle drukke leventje 
van tegenwoordig gaat 
helaas ook niet aan kinderen 
onopgemerkt voorbij. Een 
wereld waarin soms zoveel 
moet en kinderen het gevoel 
hebben alsmaar te moeten 
presteren. Kinderen kunnen 
veel baat hebben bij een 
beetje rust en ontspanning. 
Yoga leert kinderen technieken 
die helpen zich beter te 
concentreren, stress te 
verminderen, zich beter 
te kunnen ontspannen en 
zelfbewuster te zijn. 

In de eerste les stond het 
thema ‘herfst’ centraal. 
We hebben mooie dieren 
nagedaan, deden een lekkere 
watervalmassage-oefening 
bij elkaar en tot slot een 
superfijne eindontspanning. 
Sommigen vielen zelfs bijna 
in slaap en vertelden me 
niet te kunnen wachten 
tot de volgende yogales. 
Bij groep 1 en 2 heb ik 
afgelopen woensdag een 
leuke mindfulness-oefening 
gedaan. Ik had drie zakjes 
gevuld met dingen uit de 
natuur. Ze mochten zich met 
de ogen dicht focussen op 
wat ze precies voelden. Wat 
een opperste concentratie 
hadden ze en wat knap dat 
ze niks verklapten aan elkaar 

tijdens het spel!! Dit was 
een heel leuk spel om ons te 
richten op zelfbewustwording, 
concentratie en op een 
speelse manier met elkaar 
samen te werken. Met de 
midden- en bovenbouw 
richtten we ons afgelopen 
woensdag op zelfvertrouwen. 
Bewustwording van waar we 
trots op zijn aan onszelf mag 
best benoemd worden! En ook 
het uitdelen van complimenten 
naar klasgenoten is 
super waardevol. We 
hebben hele leuke 
samenwerkingsoefeningen 
gedaan om ook het 
vertrouwen in een ander te 
krijgen. Maar ook duidelijk 
grenzen aan te geven wanneer 
iets niet fijn voelt. Ook 
wanneer je iets spannend 
vindt, mag je dit uitspreken. 
Bij yoga leer je te luisteren 
naar je lijf en grenzen aan te 
geven. We leerden dat je mag 
vallen en weer opstaan. Ook 
hebben we een superfijne 
massage-oefening gedaan 
met kastanjes. We mochten in 
tweetallen werken en hierbij 
ook weer goed onze grenzen 
aangeven. Door de ogen 
te sluiten, konden we echt 
genieten van dit fijne moment. 
Toen ik zei dat het tijd was 
voor de eindontspanning, 
kreeg ik volmondig ‘’jaaa!!’’ 
te horen. Heel mooi om te 
zien hoe ieder kind op z’n 
eigen manier meedoet met de 
yogalessen. Ik heb tot nu toe 
twee lessen gegeven en ben 
mega enthousiast! 

Groetjes, Kirsten

Even voorstellen…
Er werd mij gevraagd of ik mij wilde voorstellen in  t Lougnijs. 
Daar heb ik “ja” op gezegd. 

Vanaf 29 augustus 2022 
ben ik werkzaam op OBS 
de Klinkenborg in Kantens. 
Mijn naam is Janneke Kruijer- 
Speelman en ik ben getrouwd 
met Nico. Mijn jeugd heb ik 
doorgebracht in Scharmer. 
Later ben ik in Harkstede 
gaan wonen. Sinds 2008 
woon ik samen met Nico 
op een akkerbouwbedrijf 
in Zandeweer. We hebben 
4 kinderen: Roelof van 14, 
Willemijn van 11, Garmt van 10 
en Timon van 5 jaar.
De afgelopen 20 jaar heb ik 
gewerkt als groepsleerkracht 
bij stichting Ultiem. Dit 
is een organisatie in de 
gemeente Midden-Groningen. 
Ik wilde graag dichter bij 

mijn woonplaats werken. 
De kleinschaligheid van de 
Klinkenborg sprak mij aan en 
ben dan ook erg blij dat ik op 
de maandag en dinsdag in 
groep 3/4/5 mag werken.

Mijn hobby’s zijn het lezen 
van een boek of tijdschrift, 
zwemmen in het buitenbad 
van Uithuizen of het kijken 
van een film of serie op de 
televisie.
Doordat Kantens een klein 
dorp is, merk ik dat ik steeds 
meer ouders, opa’s en oma’s 
en oppasouders leer kennen. 
De eerste periode op de 
school heb ik als prettig 
ervaren.

Janneke Kruijer

Tijdens de dorpsbijeenkomst 
heeft KAW verteld om 
hoeveel woningen en kavels 
het gaat en laten zien waar 
dat eventueel mogelijk is. 
Voorafgaand heeft KAW 
verteld hoe Kantens historisch 
en ruimtelijk is opgebouwd. 
Kantens heeft specifieke 
kwaliteiten die we graag willen 
behouden of willen versterken. 
Toch is er ook ruimte voor 
vernieuwing en uitbreiding 
wanneer we deze kwaliteiten 

respecteren.
We willen u graag uitnodigen 
om mee te denken. Heeft u 
ideeën of voorstellen dan 
kunt u deze mailen naar info@
kaw.nl onder vermelding van 
‘locatiestudie Kantens’. Mocht 
u niet bij de dorpsbijeenkomst 
aanwezig zijn geweest maar 
wel nieuwsgierig zijn naar 
het verhaal en voorlopige 
locatievoorstellen van KAW, 
dan vindt u meer informatie 
op onze website: https://
hethogeland.nl/aardbevingen/
versterking/versterking-
kantens
Wij zijn benieuwd naar uw 
ideeën!

Gemeente Het Hogeland

Oproep nieuwe redactieleden 
Na het vertrek van Anje van der Hoek afgelopen zomer, zijn 
wij op zoek naar uitbreiding (en verjonging) van de redactie. 
Op dit moment zijn we met vijf redactieleden, maar dit 
zouden we graag willen uitbreiden naar zeven. Voor een goede 
afspiegeling van de dorpsbevolking zijn wij vooral op zoek naar 
mensen tussen de 20 en 50 jaar én naar iemand die Rottum kan 
vertegenwoordigen. 
 

 Woon je in Rottum, Stitswerd of Kantens? 
  Ben je betrokken bij onze dorpen, of wil je je dorpsgenoten 

 juist graag beter leren kennen? 
  Vind je het belangrijk dat we als dorpsbewoners verbonden 

  blijven?
 Draag jij t Lougnijs een warm hart toe?

Dan ben JIJ de persoon die we zoeken!
Zelf stukken kunnen schrijven is geen MUST, maar enthousiast 
en actief meedenken wel! 

t Lougnijs is er voor en door de mensen uit Rottum, 
Stitswerd en Kantens en we kennen géén geheimen. Daarom 
nodigen we geïnteresseerden uit om eerst vrijblijvend een 
redactievergadering bij te wonen.

Heb je interesse of wil je eerst meer informatie? 
Neem dan contact op met Alette de Vries  
(06 2347 5894 of info@tlougnijs.nl).

Hou je van  
Noord-Groningen? 

Dan lees je...
Verkrijgbaar bij Marja  

en de Plus
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Vacature schoonmaakster Kindcentrum

Functieomschrijving 
Cantorclin Schoonmaak B.V. zoekt in Kantens een 
gemotiveerde schoonmaakmedewerker voor de school/
KDV voor vast.

We zoeken iemand die 5 dagen per week (maandag t/m 
vrijdag) 1,4 uur per dag beschikbaar is. Totaal werk je 7 uur 
per week. Je kan starten vanaf 15.00 uur (sleutelpand).

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:  
schoonmaak van de lokalen, gangen en algemene ruimtes, 
waar je de prullenbakken leegt, afstoft, stofzuigt, dweilt en 
daarnaast de sanitaire ruimtes afneemt.

Woon jij in Kantens of directe omgeving en zou jij deze 
school schoon en fris willen achterlaten zodat de leerlingen 
en leraren de volgende dag weer een goede start kunnen 
maken?

Kom dan werken bij de beste en de leukste! 
Salarisindicatie: € 11,83 - € 13,50 bruto per uur. 
Soort dienstverband: parttime, vaste dienstbetrekking

Bij interesse kun je contact opnemen met de projectleider 
Mariska op het nummer 06 8236 7680.

10 jaar DePrint
Op 17-jarige leeftijd liep ik stage bij een copyshop tijdens mijn 
opleiding aan de grafische school. Daar begon de droom over 
een eigen onderneming in dit vak. Ik wist toen al vrij snel hoe ik 
het zou willen aanpakken op vele grafische fronten.

Er werd mij eens in een 
gesprek met een werkgever 
gevraagd; “Hoe zie jij jezelf 
over 5 jaar?” Met het antwoord 
was de werkgever niet heel 
blij maar duidelijk was het wel: 
Dan zou ik ondernemer zijn.
In 2012 kwam er een gouden 
kans voorbij, een leuk pandje 
in Winsum was beschikbaar. 
2015 was voor ons het jaar 
dat DePrint een enorme 
groeispurt meemaakte. 
We bleven groeien en we 
verhuisden naar de overkant 
van de straat. Dat gaf ons 2,5 
maal zoveelruimte voor onze 
werkzaamheden.
Na 7 jaar was het alweer tijd 
voor een verhuizing naar een 
derde pand in 2019. Het pand 
waar we destijds in zaten werd 
simpelweg alweer te klein voor 
de diensten die wij leveren en 
wilde gaan leveren. We hebben 
nogal wat ruimte nodig voor de 
verschillende grote machines 
voor printwerk en textieldruk. 
Het assortiment groeit en daar 
hoort dan ook een groter pand 
bij. Een groter pand is het 
zeker met maar liefst 455 m2. 
We zijn er zowel voor bedrijven 
als particulieren.
Het omvangrijke assortiment 
van ons omvat onder andere 

nieuwsbrieven en bladen, 
wenskaarten, visitekaartjes, 
brochures, posters, 
sponsorborden, spandoeken 
en autobelettering. Mensen 
die op zoek zijn naar een 
origineel cadeau kunnen 
ook terecht bij DePrint. Wij 
bieden onder andere canvas 
schilderijen, verschillende 
producten met eigen foto 
en/of tekst aan zoals: 
mokken, muismatten en 
onderzetters en verschillende 
mogelijkheden op het gebied 
van textieldruk: T-shirts, 
rompertjes, schorten en 
nog veel meer. Dit is slechts 
een greep uit ons brede 
assortiment. 

Ik zou u vooral uitnodigen om 
ons te benaderen mochten wij 
u ergens mee kunnen helpen.

We zijn erg blij dat drukkerij 
Sikkema ons benaderd heeft 
om hun werkzaamheden 
(red. voor het drukken van t 
Lougnijs) over te nemen. We 
wensen jullie veel leesplezier 
met deze nieuwe uitgave!
 
Met creatieve groet,
Martin Sluis en team DePrint
www.deprint.nl

Koos Scholma 
Portret van een veranderd Groninger landschap 
Boek met schetsen Winsumer tekenaar/architect
 
Hoe Groningen er ooit uit zag, is prachtig te zien op de ruim 
tweehonderd schetsen, tekeningen en schilderijen die architect 
en tekenaar Koos Scholma (1912-2007) maakte. Deze zoon van 
een rijtuigbouwer en meubelmaker uit Winsum had vanaf zijn 
vroege jeugd belangstelling voor gebouwen en landschappen, 
en tekende deze met veel gevoel voor detail. Niet zo 
verwonderlijk dat hij uiteindelijk koos voor een loopbaan als 
architect.
 

Scholma’s tekeningen in dit 
kloeke boek (29,7 x 21 cm, 
hardcover) zijn de getuigen 
van stilstand en verandering 
in het Groningse landschap. 
Nadat hij ze had getekend, 
werden huizen, kerken, 
boerderijen, molens, maren en 
weggetjes subtiel gerenoveerd 
of aangepast, en een aantal 
verdween zelfs helemaal.
 
Al met al geven de schetsen 
van Koos Scholma – van 

Pieterburen tot Haren, van 
Leens tot Thesinge – ons 
inzicht in de subtiele, maar 
belangrijke veranderingen van 
het Groninger landschap – een 
landschap dat nog steeds 
door velen op handen wordt 
gedragen.

 

Koos Scholma – portret van 
een veranderd Groninger 
landschap kwam in november 
uit bij uitgeverij SBNG te 
Warffum.  
Het boek kost € 27,50. Info en 
bestellen: www.sbng.info 
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www.centrumvoorgezondheidvoorvrouwen.nl 
Facebook: centrum jarka

Workshops kerststukjes
Hallo, 
ieder jaargetijde organiseer ik bloemschikworkshops. Zo ook 
dit jaar weer met Kerst. Graag zou ik hier meer bekendheid aan 
willen geven in ons dorp Kantens. Onze schuur is dan geheel in 
sfeer aangekleed en onder het genot van koffie en thee met iets 
lekkers, heeft men een gezellige avond en ga je naar huis met 
een mooi stuk. 
 

Kerstconcert  
op zondag 11 december
 
‘Pray for peace to come’: Dat is het thema van het kerstconcert 
op zondag 11 december, om 16.00 uur in de Antoniuskerk. Een 
sfeervol concert door het Vocaal Ensemble Het Hoogeland o.l.v. 
Vincent Hensen-Oosterdijk. Vanwege corona kon het concert 
voorgaande jaren geen doorgang vinden, maar dit jaar gelukkig 
wel.

Adventsviering in Stitswerd
Op zondag 18 december hopen we weer in de Georgiuskerk 
van Stitswerd een Adventsviering te houden. Het is dan de 
vierde zondag van Advent en het Kerstfeest nadert met rasse 
schreden. In sommige huishoudens wordt met het zicht op het 
Kerstfeest een kerststal in de woonkamer gezet. U kent ze wel: 
een huisje waarin Jozef en Maria rond het kribje staan met 
de os en de ezel op de achtergrond; herders komen aanlopen, 
gevolgd door hun schapen. 

Hieronder volgen de datums:
Workshop 1: Krans 
14 december - vol 
15 december - 4 plaatsen 
beschikbaar 
16 december - 1 plaats 
beschikbaar
Prijs: € 30,-
 
Workshop 2: Op pin 
19 december - vol 
20 december-  vol 
21 december - 6 plaatsen 
beschikbaar 
Prijs: € 30,- 
 

U kunt zich nog opgeven voor 
één van deze workshops 
tot 5 december via mail of 
telefonisch. Ook is het mogelijk 
om de kerststukken te 
bestellen, verpakt in cellofaan. 
Daarvan zijn de kosten € 32,50. 
 
Mina Woudstra 
Kerkhofsweg 17 Kantens 
06 5230 1069 
minawoudstra@home.nl

Vooraankondiging oliebollen bakken

Op 30 december gaat het team van Stichting Project Oekraïne 
weer oliebollen bakken (Pastorieweg 11 in Kantens). In de 
volgende editie van t Lougnijs zullen we een bestelstrookje en 
meer informatie plaatsen. De opbrengst komt ten goede aan onze 
projecten: zie www.projectoekraine.nl of onze facebook pagina.

Hartelijke groet, 
team S.P.O.

Peter van Dijk treedt op als 
pianist en precies tegenover 
de piano staat een heus 
harmonium opgesteld, 
bespeeld door Vincent. Samen 
zorgen de instrumenten 
met de koorzang voor een 
prachtig geheel. Er worden 
‘carols’ ten gehore gebracht, 

maar ook oud Nederlandse 
kerstliederen. De kerk is met 
veel waxinelichtjes verlicht. 
En na afloop is er glühwein, 
volgens oud familierecept 
gemaakt door Cato ten Hallers-
Tjabbes. We hopen dat u erbij 
kunt zijn!

Bij deze Adventsviering mogen 
we een bijzondere kerststal 
laten zien. Die is gemaakt 
door de Poolse kunstenaar 
Eugeniusz Zegatio. Het is een 
kunstwerk in vrolijke kleuren: 
de blijdschap om de geboorte 
van Christus spat eraf. De 
keerzijde van de stal laat 
echter de kruisiging van Jezus 
zien.
Kerst is een vrolijk feest, maar 
er zit ook een ernstige kant 
aan. De voorganger, ds. Rudolf 
Oosterdijk, wil daar iets over 
vertellen.
We houden een korte viering 
met mooie liederen, begeleid 

door Vincent Hensen-
Oosterdijk op het orgel. Na 
de viering gaan we naar het 
Dorpshuis van Stitswerd voor 
warme chocolademelk en/of 
glühwein. U bent welkom!
De aanvang is in de namiddag 
om 16.00 uur.
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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!

Tuin & zo
Vandaag, ik schrijf de 12e november, is het grijs en vochtig, 
maar de temperatuur is voor deze tijd van het jaar nog hoog. 
Het is november en nogal wonderlijk om te constateren dat 
veel zomerbloemen maar blijven doorgaan. Of er worden al 
nieuwe knoppen gevormd of ze zijn nooit gestopt met bloeien. 
Dat geldt met name voor de Oost-Indische kers. De hele zomer 
heb ik al bloemen kunnen plukken voor in de sla - ze hebben een 
heerlijke nootachtige smaak- en dat gaat momenteel gewoon 
door. Ze staan met hun prachtige felle oranje en ook heldergele 
bloemen te knallen in je tuin.
 
En dan de bollen voor in 
het voorjaar! Die heb ik half 
oktober in de pot geplaatst 
en kijk nou eens: ze komen al 
boven de grond uit. Mocht het 
gaan vriezen, dan heb ik een 
probleem…. 
Verder is er momenteel niet 
zoveel te doen hier. De mest 
ligt klaar om uitgestrooid 
te worden, af en toe veeg ik 
wat vijgenbladeren bij elkaar, 
maar dat is het dan zo’n 
beetje. De laatste zaden heb ik 
verzameld, sommigen ook al 
weer rondom de moederplant 
gegooid en ja hoor, ook dat 
komt alweer naar boven. 
De Ipomea had vorige week 
weer een nieuwe bloem 
gemaakt, heel zacht roze en 
ze stond prachtig te bloeien. 
De aardperen staan klaar om 
geoogst te worden, maar ik 

haal ze er allemaal uit. Het 
wordt teveel. Voor je het weet 
neemt zo’n plant een heel 
groot stuk van je tuin over. 
Hoe mooi ze ook bloeien, ze 
moeten wel in toom worden 
gehouden. De laatste appels 
gaan we volgende week 
oogsten, geen lekkerder 
appelmoes dan van de 
Goudreinet. Maar dan is ook al 
het fruit klaar om bewaard te 
worden in de koude schuur.
 
Het was een goed jaar en ik 
heb dan ook met volle teugen 
van tuin en bloemen genoten. 
Nu ga ik in de ruststand samen 
met alles wat hier bloeit en 
groeit. Tot volgend voorjaar en 
ik wens jullie een goede winter 
toe.
 
Anneke van de Graaf

Feestelijke intocht Sinterklaas in Kantens
Wat een feest! Sinterklaas mocht ook dit jaar weer met de boot in Kantens aankomen. Veel kinderen stonden de goedheiligman en 
zijn pieten bij de molen op te wachten. Muziekpiet was dit jaar van de partij en zorgde aan boord van de boot al voor een feest voor 
de pieten! 

Sinterklaas werd weer met 
een prachtige koets door het 
dorp gereden om iedereen 
te begroeten en muziekpiet 
ging met de bakfiets met zijn 
muziek mee voor de muzikale 
omlijsting. 

Dit jaar mochten we gelukkig 
weer een feestje houden in t 
Schienvat, wat aan de kinderen 
te merken een succes was! 
Er werd gedanst, gezongen, 
Sinterklaas werd ondervraagd 
door de kinderen en tot slot 
kreeg ieder kind een klein ca-
deautje mee van Sinterklaas. 

We kunnen terugkijken op een 
geslaagde intocht en hopen de 
Sint en zijn pieten ook volgend 
jaar weer in het dorp te mogen 
verwelkomen! 

We willen ook dit jaar alle vrij-
willigers bedanken die deze 
dag mede mogelijk hebben 
gemaakt! 

Sinterklaas-comité Kantens
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Zondag 25 december
Theaterwerkplaats
14.00 – 17.00 uur
Kunstijsbaan (voor leden)

Woensdag 28 december
Theaterwerkplaats
14.00 – 17.00 uur
Kunstijsbaan (voor leden)

Vrijdag 30 december
Pastorieweg 11
Oliebollen bakken

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

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk 
Gesloten

Zaterdag 26 november
Klinkenborgerweg 1
09.00 – 12.00 uur
Inbreng Stichting Project 
Oekraïne

Zondag 11 december
Antoniuskerk
16.00 uur
Kerstconcert Pray for peace to 
come

Vrijdag 16 december
Kantine vv K.R.C.
18.30 uur
Kinderdisco en -karaoke

Zaterdag 17 december
Kantine vv K.R.C.
21.00 uur
Karaoke Christmas Party

Woensdag 21 december
Theaterwerkplaats
14.00 – 17.00 uur
Kunstijsbaan (voor leden)

Zaterdag 24 december
Theaterwerkplaats
14.00 – 17.00 uur
Kunstijsbaan (voor leden)

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  

KERKDIENSTEN
PROTESTANTSE GEMEENTE 
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
 
Zondag 27 november
1e Advent
09.30 uur – ds. H. Pol, 
Zuidhorn
(Gezamenlijke dienst in 
Boazkerk Westeremden
koffie/thee in kerkzaal)

Zondag 4 december
2e Advent
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Viering Heilig Avondmaal
(Antoniuskerk)
 
Zondag 11 december
3e Advent
10.00 uur – mevr. Hannah 
Oosterdijk, Appingedam
(Antoniuskerk)
 
Zondag 18 december
4e Advent
16.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
(Georgiuskerk Stitswerd)
na afloop chocolademelk en 
kerstbrood in het Dorpshuis
 
Zondag 25 december
1e Kerstdag
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
(Antoniuskerk)

GEREFORMEERDE KERK 
VRIJGEMAAKT

Zondag 27 november
09.30 uur – Arnold Doornbos, 
leesdienst
16.30 uur – ds. F. Rinkema
(in Middelstum)

Zondag 4 december 
09.30 uur – ds. H. Venema 
14.30 uur – ds. J. v/d Bos

Zondag 11 december
09.30 uur – ds. C. Kanis
14.30 uur – ds. S. Heij 
(in Middelstum)

Zondag 18 december
09.30 uur – ds. L.G. Boonstra
14.30 uur – ds. P. Zuidema

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

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

KERKDIENSTEN CHR. GEREF. 
KERK KANTENS
 
Zondag 27 november
09.30 uur – ds. J.G. Kortleven
14.30 uur – ds. J.G. Kortleven

Zondag 04 december
09.30 uur – ds. J. Sijtsma
14.30 uur – ds. J.G. Kortleven

Zondag 11 december
09.30 uur – ds. J.G. Kortleven
14.30 uur – ds. J.G. Kortleven

Zondag 18 december
09.30 uur – ds. J.G. Kortleven
14.30 uur – ds. J.G. Kortleven

Zaterdag 24 december
20.30 uur – ds. J.G. Kortleven
Kerstnachtdienst in 
Antoniuskerk

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

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

DORPSKERK ROTTUM
 
Zondag 27 november
19.00 uur – ds. J.W. Mout
(in Rottum)
 
Zondag 4 december
19.00 uur – ds. C. Op ’t Hof
(in Zandeweer)

Zondag 11 december
19.00 uur – ds. A. Fraanje
(in Rottum)

Zondag 18 december
19.00 uur – ds. F. Stalman
(in Zandeweer)

Zaterdag 24 december
19.00 uur – ds. H. Poot
Kerstnachtdienst
(in Zandeweer)

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

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

Zaterdag 26 november  
09.00 uur t/m  

zondag 27 november  
18.00 uur 

T 551788 (OBS)

Foto van de maand
Ogen 
Blik

© Annet Eveleens

Jaarprogramma  
Vrouwen van NU 
13 december 2022
Kerstbijeenkomst, verzorgd 
door het bestuur.
Plaats: Hippolytushoes te 
Middelstum 
Aanvang: 19.30 uur

En noteert u alvast in uw 
agenda:
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

Afgelopen periode mochten we de volgende giften ontvangen: 
IJsvereniging Kantens € 125,00 
Vrouwenraad Kantens-Zandeweer €  25,00 
Kaanster Vlinthippers €  25,00 
Stichting KindH €  25,00 
Vereniging Dorpsbelangen Kantens €  40,00

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage! 
Redactie t Lougnijs


