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Zomaar enkele herfstplaatjes 
uit de tuin van Anneke van der 
Graaf (Kantens) 

Stilleven

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

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

Jan Sleeboom
Oet: Dörp en Stad

HAARST 
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Kantens rockt met 
Zuver Scheerwol
November, is de maand waarin het jaar al lang geduurd heeft, 
maar toch niet helemaal voorbij is. Nog nét tijd om te genieten van 
een mooi avondje muziek. In 2017 hadden we Tio Gringo gestrikt 
voor een optreden in het hoge noorden, dit jaar zoeken we het wat 
dichter bij huis. Zo dichtbij dat het zelfs in ‘t Gronings kan...
 

In samenwerking met de 
Kaanster Kermis zetten we 
de Groningstalige Rockband 
“Zuver Scheerwol” op het 
podium. Samen met de DJ’s Jos 
Spriensma en Bart Jager wordt 
een avondvullend programma 
neergezet. Met wederom licht 
en geluid door Marcel ter Veer 
en Hans Nijlaan, belooft het 
weer een spectaculaire avond 
te worden voor jong en oud.
 
Kantens rockt! Elk jaar 
opnieuw, en elk jaar weer.. 
Tot zaterdag 10 november!
 
Wie zijn Zuver Scheerwol?
De naam is een samenvoeging 
van de achternamen van 
Scheeringa en Wolma.
Het Groninger woord Zuver, 
staat voor zuiver.
De betekenis staat voor 
kwaliteit; in dit geval muzikaal 
gezien.
Het repertoire bestaat uit eigen 
dialect-rock en Engelstalige 
pop/rockcovers.
 
Niet alleen op festivals als 
Kanaalpop, Spijkerpop, 
Noorderzon of 
Bevrijdingsfestivals, maar ook 
in muziekcafé’s  kom je ze 
regelmatig tegen. Hun muziek 
is soms vernieuwend, maar ook 
herkenbaar. Van een gevoelige 
ballade tot stevige rock, van 
blues tot opzwepende funk.
 
Bijna dagelijks komen hun 
Groningstalige liedjes langs op 
de radiozenders.
In alle 50 goud 2014 staan 
zij op plaats 12 met hun hit 
“Boeren on the move”!
Hun single “Ik rok en ik rol” 
is eind 2014 uitgebracht op 
de verzamelalbum “Rock it to 
the moon” en was aangemeld 
voor de Streektaalprijs 
2014. Ook voor 2015 zijn 

ze weer genomineerd voor 
de Streektaalprijs met hun 
debuutalbum “Doalders”.
De hitsingle “Trammelaant 
op t pladdelaand” en “t Kin 
mie vandoag niks meer 
schelen” bereikten in de 
Noord 9 een numero 1 positie, 
waarvoor Zuver Scheerwol 
graadmeters heeft gekregen. 
Ook de nieuwste single “Maxie 
Jakker” scoort hoog in de 
hitlijsten.
Hier is ook een videoclip van 
uitgebracht en op YouTube te 
zien.

In november 2015 verscheen 
hun debuutalbum “Doalders” 
met in totaal 11 liedjes. Op het 
album staan alle hits, inclusief 
een aantal nieuwe liedjes.
 
Wie is wie?
Sijtse Scheeringa is als singer/
songwriter al jarenlang bekend 
om zijn Groningstalige liedjes 
en zijn spetterende optreden. 
Zijn rauw stemgeluid doet 
denken aan die van Bruce 
Springsteen. Op RTV Noord 
komen zijn liedjes met 
regelmaat langs. Tot nu heeft 
hij drie Groningstalige CD’s 
uitgebracht.
 
Fries Wolma is bekend 
als zanger/gitarist van de 
legendarische band The 
Javelins.
Een sixtiesband die vanaf 
1962 tot 2008 in wisselende 
samenstelling heeft 
opgetreden. Tot nu toe 
heeft hij twee Engelstalige 
CD’s uitgebracht en zes 
Groningstalige singles die ook 
regelmatig zijn te horen op de 
radiozenders.
 
Bezetting:
Sijtse Scheeringa – zang, gitaar, 
mondharmonica
Fries Wolma – zang, gitaar, 
mondharmonica
Wally van der Reijd – 
drumwerk, zang
Erik Kuipers – basgitaar, zang

Kinderdisco Kantster Jeugdhonk groot succes!

Vrijdag 5 oktober was het dan zover. De bestuursleden (Vera, 
Caroline, Jan, Jurjen en Wout) hadden zich prima voorbereid 
op de kinderdisco. De inkopen waren gedaan en er was voor de 
juiste muziek gezorgd. Ook was het Kantster Jeugdhonk geweldig 
aangekleed en leek het net een echte discotheek!! Het was de vraag 
hoeveel kinderen de weg naar het Kantster Jeugdhonk wisten te 
vinden, maar dit overtrof alle verwachtingen!!! 
 
Een hele grote groep kinderen 
vanaf ongeveer drie jaar 
kwam wat verlegen, al dan 
niet hangend aan de jas van 
vader of moeder, binnen. 
Enthousiaste vaders en 
moeders stonden samen met 
hun kroost op de dansvloer. 
De oudere jeugd kwam in 
hun mooiste uitgaanskleren 
het jeugdhonk binnen. Zeker 
de jongsten keken hun ogen 
uit, al die mooie lichteffecten, 
de geweldige muziek en de 
bovenbouwjeugd die stoer op 
de bank hing. Na een uurtje 
ging bij de kleinsten het lampje 
uit, al dat rennen en dansen 
en springen, leuk en spannend 
tegelijk!! De oudsten hingen 
met elkaar op de bank al 
dan niet met hun telefoon. 
Er konden verzoeknummers 
ingediend worden, er 
kwamen best wat bijzondere 
teksten voorbij, maar toen 
de Snollebollekes aan bod 
kwamen was de bank opeens 
leeg! Iedereen stampte op de 
vloer en ging op commando 
van links naar rechts. De 
voorraad snoep, chips, ranja 
en fris was al aardig geslonken 
toen om 21.00 uur het laatste 
liedje werd gedraaid. Het 
Kantster Jeugdhonk was 
gezellig vol, rond de dertig 
kinderen, hun ouders en de 
vrijwilligers, waardoor het echt 
een succes was!!!

Het Kantster Jeugdhonk is elke 
zaterdag in de even weken 
geopend vanaf 19.30 uur  
voor de jeugd. De jonge jeugd 
vanaf de bovenbouw van de 
basisschool is dan ook welkom 

tot 21.30 uur. De oudere jeugd 
mag blijven tot ongeveer 00.00 
uur. 

Elke eerste vrijdag van 
de maand wordt er een 
kinderdisco georganiseerd. Dit 
is vanaf 19.00 uur tot 21.00 
uur. Vrijdag 2 november zal de 
volgende kinderdisco zijn.

Op zaterdag 24 november 
organiseert het KJH een 
Hollandse Avond voor iedereen 
vanaf 14 jaar. We hopen dat 
er dan ook veel volwassenen 
de weg naar het KJH weten te 
vinden!!!

Mocht u opmerkingen hebben 
of gewoon informatie willen 
over het Kantster Jeugdhonk, 
dan kunt u zich wenden tot het 
bestuur wat bestaat uit José de 
Jong, Pian Nomden en Astrid 
Blaauwwiekel.
De jeugdbestuursleden 
zijn Caroline Vriezema, 
Vera de Jong, Jan en Jurjen 
Blaauwwiekel en Wout Jensma. 
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1. We chatte ff met... 
Kim Hovenkamp uit Kantens.

2. Wat is je favoriete muziek? 
Ik luister veel verschillende 
soorten muziek, zoals de top 40 
op Spotify.

3. In welke tak van sport zou 
jij wel wereldkampioen willen 
worden? 
In voetbal.

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

5. Wat is je favoriete 
vakantiebestemming? 
Spanje.

6. Voor wat voor gerecht 
kunnen we je ‘s nachts wakker 
maken? 

Met Griekse gerechten, maar 
met McDonalds is het altijd 
goed. 

7. Op welke site ben je vaak te 
vinden? 
Vaak op sociaal media accounts 
zoals Snapchat of Instagram.

8. Hoe ziet jouw toekomstdroom 
er uit? 
Ik zou graag als 
verpleegkundige bij defensie 
willen werken.

9. Aan welke activiteiten in het 
dorp doe je mee? 
Ik zit op voetbal bij KRC/VV 
Middelstum Vrouwen 1.

10. Wat zou jij in het dorp waar 
je woont willen veranderen en 
waarom? 
Meer plek om in het dorp met 
vrienden te kunnen zitten.

11. Tot slot, met wie chatte we 
de volgende keer? 
Nienke Kijlstra. 

Dit najaar organiseert Laway Arts in samenwerking met t 
Schienvat WORKSHOPS THEATER en/of ZANG, waar iedereen 
aan mee kan doen! Deze vinden plaats op zaterdagmiddag 3 
november en 1 december van 15.00 – 17.00 uur met aansluitend 
om 17.30 uur een maaltijd, verzorgd door t Schienvat.
Opgave via E lawayarts@gmail.com
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Onder Ons Uitvaart 

Afscheid en uitvaart 
samen in eigen hand
Sinds een jaar is Mariele Mijnlieff  uit Stedum haar eigen bedrijf 
begonnen: Onder Ons Uitvaart. Ze helpt families om zelf 
regie te nemen in de week van de uitvaart zodat het afscheid 
passend wordt bij de overledene én de nabestaanden. Dat is 
niet altijd vanzelfsprekend. Wanneer een naaste overlijdt voelen 
nabestaanden zich overvallen, onzeker en onervaren, terwijl er in 
korte tijd van alles moet worden geregeld. De neiging bestaat dan 
om de regie uit handen te geven en te doen ‘wat gebruikelijk is’ of 
te kiezen uit de standaard die de uitvaartleider aanreikt. 

ze werkt voor en met de 
nabestaanden. Zij moeten 
verder met het verlies. Zij 
betrekt hen en gaat uit van wat 
ze wél weten. Ze kennen de 
overledene. Samen weet je wat 
goed is om te doen. Zo kom 
je met Onder Ons Uitvaart tot 
precies passend persoonlijk 
afscheid. Dat kan eenvoudig of 
groots, anders of gewoon, er 
is veel gebruikelijk maar alles 
mag en kan ook anders.

Keuzes bij leven
Voor wie zelfregie belangrijk 
is, helpt het om er bij leven 
een keer bij stil te staan. Een 
goed voelend afscheid geeft 
voldoening en biedt een basis 
voor vervolg. Terwijl foutjes of 
missers bij een uitvaart een 
leven lang blijven knagen.
Mariele Mijnlieff  organiseert 

Een andere benadering
Mariele Mijnlieff  begrijpt 
die behoefte maar gelooft 
dat nabestaanden daar niet 
altijd mee geholpen zijn. Een 
overlijden overkomt je. Door 
bewust keuzes te maken voor 
wat passend is, krijg je weer 

een beetje regie. 
Mensen voelen zich wel 
vaak overvallen, onzeker en 
verdrietig maar zijn toch ook 
heel goed in staat om te voelen 
wat passend is. 
Na een overlijden draait alles 
om de overledene, maar 

regelmatig gratis 
informatiebijeenkomsten 
over zelfregie bij afscheid 
en uitvaart. Het begint 
al met de keuze voor de 
uitvaartbegeleider zelf. Veel 
mensen weten niet dat je 
vrij bent om te kiezen wie 
je als uitvaartbegeleider 
wilt, ongeacht waar je 
verzekerd bent. Bel je na een 
overlijden echter als eerste 
de verzekeraar, dan komt er 
een uitvaartbegeleider via hun 
en ben je die keuzevrijheid 
al kwijt. Door vooraf keuzes 
te maken kan je veel geld 
besparen omdat er geen 
druk is van emoties of tijd. 
Je hoeft niet alles te weten, 
maar kan globaal aangeven 
wat belangrijk voor je is. Dat 
biedt nabestaanden een 
leidraad en maakt ruimte in de 
week van de uitvaart. Neem 
contact op voor een vrijblijvend 
gesprek, verzekeringscheck of 
informatie.

Onder Ons Uitvaart 
Mariele Mijnlieff 
M 06 1998 50 15
E info@onderonsuitvaart.nl
W www.onderonsuitvaart.nl 
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Met werkbezoeken, commissievergaderingen en de 
Statenvergadering van 3 oktober jongstleden, heb ik na de 
zomervakantie de draad weer opgepakt van mijn politieke 
bezigheden. Op vrijdag 5 oktober nam ik letterlijk de draad 
op in de kantine bij Stichting Werk op Maat in Uithuizen. 
Samen met andere enthousiastelingen deed ik mee met 
de activiteit Vingerhaken op de laatste dag van de Week 
tegen Eenzaamheid. Elk jaar zijn er allerlei mogelijkheden 
om aandacht te schenken aan een thema zoals; week van 
de Gezondheid, week van de Duurzaamheid, week van de 
Veiligheid. De week tegen Eenzaamheid sprak me aan en de 
gemeente Eemsmond gaf er ook invulling aan.

Omdat eenzaamheid zo veel 
voorkomt en meer dan een 
miljoen mensen in Nederland, 
jong en oud, zich eenzaam 
voelen, is in 2008 de landelijke 
organisatie Coalitie Erbij 
opgericht. Coalitie Erbij is 
een samenwerkingsverband 
van allerlei organisaties zoals 
Humanitas, Leger des Heils 
en Nationaal Ouderenfonds 
die eenzaamheid bestrijden 
door het jaar heen 
allerlei activiteiten zoals 
ontmoetingsmiddagen, 
uitstapjes, vrijwilligerswerk en 
samen eten te organiseren. 
Daarnaast organiseert Coalitie 
Erbij jaarlijks ook de Week 
tegen Eenzaamheid om 
aandacht te vragen voor het 
probleem van eenzaamheid, 
het gemis van het gevoel van 
verbondenheid met anderen. In 
deze Week tegen Eenzaamheid 
worden in het hele land 

activiteiten georganiseerd om 
sociale contacten te stimuleren 
en te versterken.

Ook in de gemeente 
Eemsmond waren veel 
organisaties druk geweest om 
een programma voor deze 
week in elkaar te zetten met 
als thema ‘Kom erbij’. Er was 
voor elke dag iets gepland 
zoals knutselen, vissen, lunch, 
drie-gangen-diner, repaircafé, 
toertocht met oldtimers en 
workshops.
Op de eerste dag van de Week 
tegen Eenzaamheid 2018 
was ik donderdagmorgen 27 
september om half negen 
aanwezig bij de aftrap met 
een workshop ‘In gesprek 
over eenzaamheid’ voor 
beroepskrachten.
Als Statenlid wilde ik graag mijn 
dank en waardering uitspreken 
voor iedereen die zich niet 
alleen deze week, maar ook 
de komende tijd inzet voor de 
eenzame medemens. Ik had 
een grote taart meegenomen 
voor de organisatoren, 
vrijwilligers en deelnemers aan 
de workshop met daarop de 
woorden ‘je bent waardevol’. 

Nadat ik samen met hen 
van de taart had gesmuld 
en een waardevol gesprek 
had gevoerd in de kring van 
overwegend vrouwen over 
wat eenzaamheid is en wat je 
als mens voor de medemens 
kan betekenen, ging ik weg vol 
waardering.
Maar het leek me fijn om zelf 
ook deel te nemen aan een 
activiteit. Op het gevarieerde 
programma met activiteiten 
stond op de laatste dag 
de activiteit Vingerhaken 
gepland. Vandaar dat ik op 
vrijdagmorgen de draad 
opnam om te haken. Maar 
in plaats van één draad, was 
ik druk bezig om met draden 
van drie bollen wol een lange 
kleurrijke sliert te maken. Al 
die haakslierten zullen samen 
een kunstwerk vormen op de 
nu nog lege eenzame witte 
muur in de administratieruimte 
van Werk op Maat. Ik ben 
benieuwd!

Hilma Oudman-Dam
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Onder water
Eén ding had Rotterdam vroeger op Amsterdam voor: ze hadden 
een tunnel om van de ene naar de andere kant van het water te 
komen; in Amsterdam moest je met de pont om naar de overkant 
van ’t IJ te komen. Dat stak. In Amsterdam noemden we die tunnel 
gekscherend een pijpleiding onder de Maas, maar toch.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw gingen er steeds meer 
stemmen op om een goede verbinding te krijgen tussen het noorden 
en het zuiden. Bij wijze van protest werd in augustus 1959 drie dagen 
lang de Dam tot Damrace georganiseerd. 

Iedereen mocht proberen om zo snel of zo ludiek mogelijk van de 
Dam in Amsterdam naar de Dam in Zaandam te komen of vice 
versa. Kees Buurman (een radioverslaggever) vertrok op de Dam 
per motor, stapte op het IJ over in een speedboot, die hem naar 
een helikopter bracht, die boven het water hing. Vervolgens vloog 
hij een eind boven het Noordzeekanaal, om daar weer in een 
speedboot te stappen, die hem naar de kant bracht, waar weer een 
motor wachtte, waarop hij naar de Dam in Zaandam gebracht werd. 
Hemelsbreed is de afstand 8,7 km. Zijn tijd was zes minuten en 34 
seconden. Hij was de snelste.
Er liepen mensen achteruit, de burgemeester van Zaandam ging in 
een duikerspak over de bodem van het Noordzeekanaal, van Teddy 
Scholten tot Simon Vinkenoog, iedereen deed mee. Ik herinner me 
goed dat ik aan de radio (tv hadden we nog niet) gekluisterd zat 
bij de poging van Buurman. De race werd live, we zeiden toen nog 
rechtstreeks, uitgezonden.

Zeven jaar later, in 1966, werd de Coentunnel geopend. De naam 
leidt tegenwoordig tot discussies, maar de tunnel is onomstotelijk 
sneller dan de pont. Twee jaar later volgde de IJtunnel. Met de fiets 
of als voetganger moet je nog steeds met de pont. Er waren enkele 
uitzonderingen. Bij de opening en op autovrije zondagen mocht je 
door de tunnel lopen. Nu is de tunnel het middelpunt van een groots 
nieuw evenement.
Als herinnering aan deze Dam tot Damrace heeft een 
hardlooporganisatie jaren geijverd om een Dam tot Damloop te 
organiseren. In 1985 werd de eerste loop gehouden. 4.300 lopers 
liepen door de IJtunnel richting Zaandam. Een jaar later, de eerste 
keer dat ik meedeed, waren het er al 7.300. De start was toen nog, 
zoals het hoorde, op de Dam in Amsterdam. De jaren erna kwamen 
er zoveel lopers dat dat niet meer mogelijk was en iedereen nu 
op de Prins Hendrikkade vlakbij de IJtunnel start. In Zaandam 
werden voor de kinderen voor de eerste keer dat jaar Mini Dam 
tot Damloopjes georganiseerd. Voor mijn kinderen was dat een 
welkome invulling van de tijd. Ze moesten tenslotte wachten op hun 
vader, die helemaal uit Amsterdam kwam lopen. De afstand werd zo 
uitgemeten dat je precies 10 Engelse mijl (16,1 km) liep, een officiële 
hardloopafstand. In 1999 kwamen ze op het idee om ook met 
skeelers het traject te laten afleggen. Nou dat hebben ze geweten. 
Skeelers kunnen hard gaan, maar slecht remmen. In een tunnel, die 
redelijk steil naar beneden loopt is dat een probleem. 63 skeeleraars 
belandden in het ziekenhuis. Dat was het eerste en tevens het 
laatste jaar voor de skeeleraars. 
Kinderen worden groot en wij gedrieën (vader, dochter en zoon) 
vonden het nodig nu gezamenlijk, na 33 jaar door de IJtunnel te 
lopen, hetgeen geschiedde op 23 september jl. Dat was een goede 
keus. 23 september 2018 bleek de koudste 23 september ooit 
gemeten, 23 september 2018 was de koudste dag sinds 5 april! 
Bovendien viel de regen met bakken uit de hemel. 46.000 gekken, 

net als wij, vertrokken per 3.000 tegelijk richting Zaandam. Het 
liefst loop ik in m’n eentje door de Groningse weilanden, maar af 
en toe is het goed om te weten dat ik niet de enige ben die rondjes 
loopt. 46.000 is zo massaal, dat waar je ook keek, mensen in 
hardloopkleren met weggooiponcho’s liepen, die vervolgens na de 
start werden weggegooid, vandaar de naam natuurlijk. Duizenden 
voeten klonken in de tunnel, die bezaaid was met die poncho’s. In de 
tunnel was het overigens ruim een kilometer droog. De andere 15 
km regende het.
Achteraf valt altijd alles mee, maar voordat ik nog een keer onder 
water ga bedenk ik me wel twee keer.

Eric de Klerk

rimpelsstitswerd@gmail.com - www.tlougnijs.nl 
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Wie weet hoe de glasbak in Kantens en andere ondergrondse 
huisvuilcontainers geledigd worden? Hoe komt het glas in de 
container van de vrachtauto terecht?  Waarschijnlijk staan de 
meeste mensen er niet bij stil dat er speciale apparatuur voor 
nodig is. Dat is nu precies waar mijn verhaal over gaat.
 

en kennis hebben van en 
inzicht hebben in hydraulische 
en elektrische systemen. Het 
vraagt om creatief denken 
omdat je telkens voor nieuwe 
uitdagingen wordt geplaatst. 
Helaas neemt het aantal 
deskundige collega’s af en 
is het steeds moeilijker om 
nieuwe collega’s te vinden. Dit 
werk is toekomstbestendig en 
biedt dus echt perspectief.  

Na ruim 20 jaar in de 
landbouwmechanisatie te 
hebben gewerkt als monteur, 
heb ik in 2008 een overstap 
gemaakt naar HIAB in Bedum.
Dit is een bedrijf met werkplaats 
waar autolaadkranen worden 
gemaakt. Ook laad- en- 
lossystemen, laadkleppen en 
meeneemheftrucks hebben we 
in het programma.
Ik werk in dit bedrijf in Bedum 
met acht collega’s. 
We krijgen een kaal 
vrachtwagenchassis aan van het 
merk dat de klant heeft besteld. 
Hieromheen bouwen we een 
hulpframe ter versteviging van 
het chassis. Daarop bouwen 
we een kraan, die compleet uit 
een fabriek in Polen geleverd 
wordt, naar wens van de klant. 
Dit kan een kleine kraan zijn 
die 1 ton (1.000 kg) kan tillen, 
op  bijvoorbeeld een VW-
Transporter, maar er zijn ook 
kranen bij die 100 ton kunnen 
tillen.
In het begin is het veel 
constructiewerk zoals lassen en 
vastbouten. Daarna gaan we 
aan de slag met het aansluiten 
van de slangen en leidingen, het 
monteren van een pomp aan de 
versnellingsbak en het plaatsen 
van een olietank, als onderdeel 
van het hydraulische systeem. 
Vervolgens komt het elektrische 
gedeelte aan de beurt:  diverse 
besturingskasten plaatsen 
en deze programmeren. 
Dit alles volgens schema’s, 
technische tekeningen, die 
we van de hoofdvestiging in 
Meppel krijgen Het aftesten 
is één van de taken die ik 
in Bedum als enige uitvoer. 
Hiervoor heb ik een speciale 

scholing gevolgd. Tijdens het 
testen en draaien stel ik vast of 
de combinatie, met de volgens 
tabel geldende gegevens, 
stabiel blijft staan. Dus als een 
kraan op 15 meter uitgeschoven 
staat nog 2 ton moet kunnen 
tillen, stel ik vast of dit nog 
veilig is. Als dit niet het geval 
is, kan ik dit met de computer 
terugregelen. Als de kraan voor 
de cabine is gedraaid mag hij 
niet zo veel tillen. Dan is het 
risico te groot dat hij voorover 
kantelt. De kraan kan meestal 
360 graden draaien. 
 
Op de laadbak van de 
vrachtauto kan een vaste bak 
gemonteerd worden, een 
containerwisselsysteem of 
een kieper. Wij maken de auto 
compleet klaar, zodat hij door 
de RDW gekeurd kan worden, 
voordat hij de weg op mag.
De meeste kranen zijn 
opvouwbaar en zitten achter 
de cabine of achter op de 
laadbak. De kranen moeten 
ieder jaar APK gekeurd worden. 
Dit doe ik regelmatig, net als 
mijn collega’s. Ook doen wij 
het onderhoud aan de kranen. 
Als er storingen zijn gaan we 
dit oplossen in de werkplaats 
of op locatie. De vrachtwagens 
zijn afkomstig van diverse 
gemeentes, zoals de gemeente 
Eemsmond en de gemeente 
Groningen. Daarnaast is de 
NAM een vaste klant, maar ook 
andere bedrijven zoals Virol, 
Suez en Omrin.
 
Dit werk is heel veelzijdig. 
Je moet een technische 
achtergrond hebben, niet 
bang zijn voor vuile handen 

Hierbij dus een oproep aan de 
jeugd of werkzoekenden om 
ook stil te staan bij dit soort 
beroepen waarbij je praktisch 
opgeleid moet worden om in 
een mooie baan aan de slag te 
kunnen. Als je belangstelling 
hebt, dan ben je van harte 
welkom om eens te komen 
kijken. Ik leid je graag rond!

Groeten Hielke van Dijk, 
Kantens

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.
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Workshops in t Schienvat
Hallo, mijn naam is Diana Koning zoals een aantal mensen uit 
het dorp wel weten. Na jarenlang een winkeltje en webwinkel in 
hobbymateriaal in Kantens te hebben gehad (Brokantens), ben ik 
daar in 2013 mee gestopt, omdat het bij huis veel te druk werd. De 
kans deed zich voor om in Zwolle ermee verder te gaan in een VOF 
(red. vennootschap onder firma) te starten, zodat ik thuis de rust 
weer wat terug kon brengen. Het plan was goed, alleen liepen een 
heleboel dingen toen even anders dan bedacht. Achteraf bleek ik 
toen al in een enorme burn-out te zitten. Het heeft een paar jaar 
geduurd om daarvan te herstellen.

Workshop ‘Kandelaar metamorfose voor kerst’
Wanneer : Woensdag 7 november 2018
Hoe laat  : 09.30 - 11.30 uur
Waar  : t Schienvat Kantens
Prijs  : € 7,50 p.p. (excl. aankopen)

In deze workshops gaan we oude kandelaars, vaasjes, etc. nieuw 
leven inblazen door te werken met verf bladgoud en bladzilver en 
andere decoratie-materialen. Ik neem de materialen mee om te 
pimpen, neem voorbeelden mee en zal zorgen voor voorwerpen 
om te pimpen van de kringloop; deze kunnen tegen de kostprijs 
ter plaatse aangeschaft worden. Het staat vrij om zelf kandelaars, 
vaasjes of andere kleine voorwerpen van thuis mee te nemen. 

Ik heb in de tijd dat ik een 
winkel had, veel workshops 
gegeven. Nu heb ik de energie 
en zin terug om hier weer mee 
te gaan beginnen. Daarom heb 
ik in november en december 
een aantal workshops gepland 
in t Schienvat op het gebied 
van Home Deco en de kerst 
(die er ook weer aan komt). We 
gaan afgeschreven kandelaars, 
vazen of andere decoratie 
prullaria nieuw leven inblazen, 
zodat ze deze kerst weer vrolijk 
in de huiskamer mogen staan. 
Ook heb ik een inloopavond 
ingepland om gezamenlijk 
sieraden te herstellen, want 
iedereen heeft vast nog wel 
een ketting of armband liggen 
die hij of zij eigenlijk nog wel 
zou willen dragen, maar niet 
weet hoe deze te herstellen is. 
Nou, dat kan ik wel vertellen en 
ook voordoen hoe dat moet. 
Data en verdere info vind je 
elders in t Lougnijs…

Echt helemaal stil gezeten heb 
ik afgelopen jaren niet, want 
met (soms best) hangen en 
wurgen heb ik de opleiding 
Binnenhuisarchitectuur 
gevolgd. In februari 2019 ga 
ik daar examen in doen en 
de vooruitzichten zijn wel zó 
dat ik daar voor ga slagen! 
Mijn plan is dan ook om in 
2019 nog meer workshops 
te gaan geven, onder andere 
een ‘moodboard’ maken om 

daarmee aan de slag te kunnen 
gaan in uw eigen huis. Iedereen 
wil wel eens een ruimte in huis 
onder handen nemen, maar 
weet niet waar te beginnen met 
het enorme aanbod aan kleur 
en materiaal in verf, behang, 
vloeren, raambekleding 
enzovoort. Daar kan ik heel 
goed een avondje samen over 
brainstormen en uitwerken op 
een moodboard en, wie weet, 
kunnen we elkaar ook weer 
inspireren! 
Data en aanbod 2019 worden 
in de volgende uitgaves van t 
Lougnijs vermeld. 
Maar eerst hoop ik u te zien 
op één van de workshops in 
november of december! 

Voor opgave of vragen 
T 852203 of E dianakoning68@
gmail.com.
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Inloop sieraden herstellen
Wanneer : Woensdag 14 november 2018
Hoe laat  : 19.30 - 21.30 uur
Waar  : t Schienvat Kantens
Prijs  : € 2,50 p.p. (excl. materiaal)

Iedereen heeft nog wel een ketting, armband of ander sieraad 
liggen welke herstelt kan worden. Deze vraag krijg ik eigenlijk 
regelmatig en dan zeg ik vaak: kom maar even bij mij langs, 
dan kijken we even en maak ik het wel. Omdat dit in de praktijk 
nooit gebeurt leek het mij leuk om een avond te organiseren 
waar iedereen binnen kan lopen met zijn sieraden, dan kunnen 
we samen gaan herstellen. Borden, tangen en materiaal om te 
herstellen aanwezig. Overige materialen kunnen zoals sluitingen, 
ringetjes etc. kunnen bij mij gekocht worden. 

Workshop ‘Kerstster maken met verlichting’
Wanneer : Woensdag 28 november 2018
Hoe laat  : 09.30 - 11.30 uur
Waar  : t Schienvat Kantens
Prijs  : € 7,50 p.p.

We gaan deze morgen een kerstster van houten latjes maken met 
verlichting, en deze eventueel schilderen, decoreren naar eigen 
idee. Materiaal is inbegrepen. 

Workshop ‘Kandelaar metamorfose voor kerst’
Wanneer : Woensdag 12 december 2018
Hoe laat  : 19.30 - 21.30 uur
Waar  : t Schienvat Kantens
Prijs  : € 7,50 p.p. (excl. aankopen)

Omschrijving  : Idem als 7 november 2018

Voor opgave bel T 852203 of mail E dianakoning68@gmail.com

Aan allen,
 
Recent hebben wij u, via t Lougnijs, al geïnformeerd over 
het feit, dat er restafval werd gestort in de blikcontainers 
van de IJsvereniging, die bij de ingang van het KRC terrein 
en de ijsbaan zijn geplaatst. Helaas hebben wij moeten 
constateren, dat dit nog steeds gebeurt, sterker nog, de 
stortingen nemen toe!! 

Wij willen nogmaals een 
oproep doen, om uw 
restafval NIET te storten in 
deze containers. U zadelt 
ons op met een behoorlijk 
afvoerprobleem. Lege 
gasflessen kunnen gratis 
ingeleverd worden bij de 
vuilnisstort in Usquert; 

bananendozen vallen onder 
oud papier en kapotte 
ramen onder glaswerk. 
Poepluiers, kinderspeelgoed 
en haarborstels is toch echt 
restafval en kan bij u thuis 
in de grijze container. 
 
Kortom, we zijn u dankbaar 
voor uw medewerking aan 
de inzameling van blik en 
oude metalen t.b.v. de 
ijsvereniging. We moeten 
met ons allen alleen nog 
even de puntjes op de i 
zetten.
 
Het bestuur van de 
IJsvereniging Kantens
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Mijn naam is Abel Mannes en ik ben een oud Kaanster. 
Ik ben niet, zoals velen die hier de pen ter hand hebben 
genomen, geboren in Kantens, maar zag het levenslicht op 
12 september 1956 in Groningen. Na tot mijn 4e levensjaar in 
Garsthuizen te hebben gewoond, verhuisde ik naar Kantens. 
Eerst aan de Pastorieweg en vervolgens vele jaren aan de 
Meidoornstraat. Daar heb ik mijn jeugd doorgebracht en 
als je dat vergelijkt met de huidige tijd, kan ik dat van harte 
aanbevelen. De geborgenheid die je mag ervaren in een klein 
dorp is niet te vergelijken met de leegheid die men nu in de 
steden tegenkomt, waarbij het ieder voor zich is!
 
Was het niet heerlijk om met 
mijn vriendjes van die tijd, de 
jongens van Van Dellen, Pietje 
Knot en Jan Linstra met een 
polsstok door de uitgestrekte 
landerijen te zwerven, 
uiteraard kletsnat terug te 
komen en daarvoor dan de rest 
van de dag binnen te mogen 
blijven?
En ik herken me ook in het 
verhaal van Luit Berghuis: het 
sleutelen aan brommers. Jan 
Linstra was daar een echte 
kei in. Vervolgens werd de 
brommer uitgeprobeerd op de 
Pastorieweg, waarbij bijna de 
deur uit de auto werd gereden 
van de plaatselijke politieagent, 
die dit uiteraard niet op waarde 
wist te schatten. Op naar de 
volgende brommer dan maar 
weer.
En het geduldig wachten 
tot Meester Kuipers zijn 
welverdiende vakantie ging 
vieren en wij in grote getale 
de aardbeien en bessen van 
hem alvast gingen oogsten? 
Geweldige tijd. 

Maar ook die tijd ging voorbij 
en het voortgezet onderwijs 
diende zich aan. Aangezien 
ik niet in de wieg leek te 
zijn gelegd om te studeren 
besloot ik na de MAVO in 
Middelstum de wijde wereld 
in te trekken en meldde me 
aan bij de Koninklijke Marine. 
Daar heb ik 8 jaar naar volle 
tevredenheid doorgebracht en 
vervolgens ontslag genomen, 
want ondertussen had ik ook 
iemand leren kennen en in 
1980 ben ik getrouwd. Ik ben 
toen in Appingedam gaan 
wonen en daar woon ik nog 
steeds. Samen met mijn vrouw 
Gera kregen we 4 kinderen - 
2 jongens en 2 meiden - die 
ondertussen ook allemaal zijn 
uitgevlogen. Op 1 december 
van het afgelopen jaar werd 
ik verblijd  met een kleinzoon, 
zodat ik nu dan ook als opa 
door het leven ga. 

Ik was in 1983 in dienst 
gekomen bij het EGD, het 
huidige Essent en daar ben 
ik blijven hangen. Op zeker 
moment liep ik tegen de 50 
jaar en kreeg de mogelijkheid 
van het bedrijf om weer aan 
de studie te gaan. Die kans 
heb ik aangegrepen en iets na 
mijn 50e ben ik afgestudeerd 
op Onderwijskunde. Schijnbaar 
heeft het die tijd moeten duren 
om in te zien dat studeren zo 
gek nog niet was. De relatie 
met mijn vrouw heb ik 15 jaar 
geleden moeten beëindigen en 
dat was weer een dieptepunt. 
Studeren heeft me eigenlijk 
niet meer losgelaten. Ik 
heb een studie gevolgd om 
professioneel coach te worden, 
hetgeen ik momenteel ook 
praktiseer binnen Essent en 
ben nu bijna klaar met een 
studie aan de Rijksuniversiteit 
van Utrecht waarbij ik hoop 
te slagen voor Arbeids- en 
Organisatiepsychologie. 

Blijft er dan nog tijd over 
voor andere zaken, zul je je 
afvragen? Jawel hoor. Uiteraard 
ben ik ook in Appingedam 
gaan voetballen en ben een 
jaar of vijf voorzitter geweest 
van vv De Pelikanen, die 
afgelopen jaar is gefuseerd 
met vv Appingedam tot DVC. 
Daarnaast zit ik nog in het 
bestuur van de organisatie 
“Damster Stadsfeesten”, die 
ervoor zorgt dat in de zomer 
bijna ieder weekend allerlei 
activiteiten in Appingedam 
worden georganiseerd, van 
Beachvolleybaltoernooien 
tot muziekevenementen en 
de jaarlijks terugkerende 
middeleeuwse markt. Ik wil 
een ieder dan ook van harte 
uitnodigen om bij ons eens een 
kijkje te komen nemen.
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Gereformeerde kerk 
vrijgemaakt

Zondag 28 oktober
09.30 uur - ds. J.H. 
Soepenberg
14.30 uur - P. Zuidema 

Zondag 4 november
11.00 uur - ds. L.S.K. 
Hoogendoorn
14.30 uur - ds. L.G. Boonstra

Woensdag 7 november 
(dankdag)
15.30 uur - in Middelstum
19.30 uur - ds. H. Zeilstra 

Zondag 11 november
11.00 uur - ds. T. Dijkema
14.30 uur - ds. M.H. de Boer
 
Zondag 18 november
09.30 uur - ds. L.S.K. 
Hoogendoorn
14.30 uur - ds. L.S.K. 
Hoogendoorn

Zondag 25 november
09.30 uur - ds. A.G. Bruijn 
(viering Heilig Avondmaal)
14.30 uur - P. Zuidema

 
Kerkdiensten Chr. Geref. 
Kerk Kantens

Zondag 28 oktober
09.30 uur - ds. J. Oosterbroek
19.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Reformatieherdenking in 
Antoniuskerk

Zondag 4 november
09.30 uur - ds. J. Sijtsma
14.30 uur - ds. J. Sijtsma

Woensdag 7 november 
(dankdag)
19.30 uur - ds. J. Oosterbroek

Zondag 11 november
09.30 uur - ds. J. Oosterbroek
14.30 uur - ds. R. Jansen

Zondag 18 november
09.30 uur - ds. J. Oosterbroek
14.30 uur - ds. P. Drost
 
Zondag 25 november
09.30 uur - ds. J. Oosterbroek
14.30 uur - ds. M.J. van 
Keulen

Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum

Zondag 28 oktober
19.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk 
Reformatieherdenking 
gezamenlijke kerken
m.m.v. Peter van der Zwaag, 
orgel en Nicolai Ensemble 
Haren o.l.v. Jan Harryvan
(koffie/thee in Salem)

Zondag 4 november
11.00 uur - ds. G.W. van 
Wingerden, Stedum
 
Zondag 11 november
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk 
(oogstdienst)
(koffie/thee in Salem)
 
Zondag 18 november
10.00 uur - de heer A. 
Riepma, Oldehove
 
Zondag 25 november
19.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Eeuwigheidszondag, 
herdenking gestorvenen
m.m.v. Martin Sprenger 
-tenor-  en Vincent Hensen 
-orgel- 
(koffie/thee in Salem)
 

Dorpskerk Rottum

Zondag 28 oktober
19.00 uur - ds. Admirant

Zondag 11 november
19.00 uur - ds. Poot

Zondag 25 november
19.00 uur - ds. Scripsema

Giften
Afgelopen periode hebben we de volgende giften ontvangen:

Laway Arts .............................. € 30,00 
Schoolbestuur L&E................. € 25,00 
J. Westerlaken …..……..……..… € 50,00

Wij danken u hartelijk voor deze gaven!

Speurtocht  
in Kantens
Zaterdagavond 27 oktober as. wordt weer de traditionele 
speurtocht voor jong en oud georganiseerd. De start is 
vanuit het Jeugdhonk bij de ijsbaan om 19.00 uur. 

Het thema is dit jaar ‘Sprookjes’. 

Na afloop zijn er pannenkoeken en snert met roggebrood 
en spek. Verdere informatie volgt door middel van pos-
ters en flyers.

LN 2018-09.indd   11 24-10-18   20:48



12

Aanroaken/Roaken

Mesiek kin joe ook aangriepen, 
mor t kin weden as ie t 
aanderdoags weer heuren dat t 
joe niks dut. Dat is mor net hou 
ie dij dag ien joen vel zitten.
As mensken bie zaikte aan joe 
denken, kin joe dat roaken. 
n Koartje, n tillefoontje, n 
bloumke kin veul doun.
Woorden kinnen joe ook 
roaken. n Gedicht bie n 
herdenken, n schiere preek 
op zundagmörn woar mènsen 
haile week op teren kinnen.
Mor woorden kinnen ook 
doden, zeggen ze wel ais. 
n Male opmaarken kin joe 
doagenlaank deur de kop 
speulen.
Toch kin n aarm om joen 
scholders of n haand op joen 
aarm joe zo roaken dat zo’n 
geboar joe hail laank bieblift.

Anje van der Hoek-Linstra

Net as mainste mensken mout 
k nait veul hemmen van aal dij 
rekloame op tillevizie. Mor ain 
rekloame viend k wel kureg.
Ie zain n traaincoupé. Aan 
roamkaant zit n vraauw. Noast 
heur zit n vremde man dij ien 
sloap vaalt en zien kop op 
heur scholder deel valen let. 
Wat mout k doun, zain je heur 
denken, hom n stöt geven of 
geworden loaten. Zai kaist veur 
t leste. Mor din komt oap tou 
maauw oet. Der verschient 
n bredje mit doarop “Bosma 
Bedden”. Dus dij man het thoes 
nait goud sloapen denken ze 
en mout n nije bèr kopen.
Wat zollen ie doun, hom n 
drukker geven of niks doun?
Wie Grunnegers binnen nait zo 
aanroakerg. As wie aargens per 
ongeluk tegen ain aanlopen, 

zeggen wie gaauw “sorry” en 
moaken dat wie vot komen.
Bie n verjoardag of n aander 
gelegenhaid as jongelu mekoar 
alpmoal om haals valen mit drij 
dikke smokken, denk k: ”Wat 
mout k doun, allenneg n haand 
of drij smokken derbie?” Wie 
binnen nait zo groot worden. 
Vrouger gaven wie femilie n 
haand en opa en opoe kregen 
n kuske.
Aanroaken is wat aans as 
roaken. n Swoar ongeluk op 
n spoorwegovergaang woar 
vaaier kiender bie om t leven 
komen, rakt joe. n Mooi stuk 
noatuur kin joe roaken, net as 
n schilderij, mor elk van ons 
beleeft t aans. 
Der binnen ook lu dij t bie t 
kieken noar n fi lm nait dreug 
hollen. 

BERICHT 
UIT ROTTUM
TENTOONSTELLING 
‘OP PAD IN EUROPA’
In de kerk van Rottum kan 
men nog tot 11 november de 
expositie ‘INNERLIJK VERLANGEN’ 
zien van dorpsgenoot Irma 
Krabbendam, met haar 
schilderijen die zij gemaakt 
heeft op verschillende plekken 
in Europa. De tentoonstelling 
is zeer de moeite waard om 
te bezoeken. En de kerk is 
dagelijks open.

HUREN of RESERVEREN 
DORPSHUIS KLOOSTERSTEE 
TE ROTTUM
Wilt u het dorpshuis reserveren 
dan kunt u zich richten tot 
Henk Riemersma, die de 
beheerder van de agenda 
is: H. Riemersma, ’t Lage 
Eind 3, M 06-17102303 of E 
h.riemersma@kpnplanet.nl.
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Jaarvergadering IJsvereniging 
Kantens
Geachte leden,
Denkt u aan het bezoeken van de Algemene Ledenvergadering 
van de IJsvereniging Kantens? U wordt verwacht op zaterdag 3 
november 2018 tegen 20.00 uur in de accommodatie van de 
ijsbaan/KJH. 

De agenda is als volgt: 

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Notulen ALV d.d. 4 november 2017
4. Jaarverslag seizoen 2017/2018

Pauze
5. Financieel verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie 2018/2019
8. Begroting seizoen 2018/2019
9. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Jacob Wever, Bert Bultena, 
Kor Moorlag

10. Rondvraag
11. Sluiting

Na sluiting van de vergadering kan er nog even worden 
nagepraat, onder het genot van een hapje en een drankje. Ook zal 
er dan een verloting plaatsvinden.

Het bestuur van de IJsvereniging Kantens

VDK nieuws
Realisatie van een kerstboom
De inwoners van Kantens hebben aangegeven dat er veel waarde 
wordt gehecht aan een kerstboom bij t Schienvat gedurende 
de kerstperiode. De VDK gaat proberen om dit jaar weer een 
kerstboom bij t Schienvat geplaatst te krijgen.

Buurtschouw punten
Er is een lijst van punten samengesteld ter bespreking met de 
gemeente. Een nadere uitwerking van de uitkomsten zullen op de 
VDK-site geplaatst worden, zodra deze bekend zijn. Een greep uit 
de aangedragen punten: 

 Verlenging van het voetpad Middelstumerweg; 
 Verkeerssnelheid binnen de dorpskern; 
 Onderhoud van het bos en bospaden; 
 Verkeersdruk van zwaar verkeer binnen de dorpskern; 
 Parkeermogelijkheden binnen het dorp; 
 Onderhoud aan het groen binnen het dorp; 
 Onderhoud van de bestrating binnen het dorp; 
 Onderhoud en gebruik van voetpaden; 
 Straatverlichting en onderhoud ervan; 
 Bereikbaarheid van AED-apparatuur bij het sportveld.

We hopen dat het bespreken van de punten op 19 oktober jl. zal 
bijdragen aan een verbetering de verkeersveiligheid in Kantens en 
aan het verbeteren van onderhoud aan groen en bestrating in de 
toekomst.

Leefbaarheid binnen Kantens
De VDK is betrokken om een Leefbaarheidsnotitie op te stellen 
omtrent de Kaanster situatie. Zodra hierover meer bekend is, zal 
dat gecommuniceerd worden in t Lougnijs.

Bestuur VDK
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AGENDA Rottum
t/m 11 november
Kerk Rottum
Expositie Irma Krabbendam:
Innerlijk Verlangen
Gratis entree
 
Woensdag
Dorpshuis t Kloosterstee
20.00 uur
Toneelvereniging 
Kloosterspeulers
 
Dinsdag 30 oktober
Dorpshuis t Kloosterstee
20.00 uur
Informatie Energietransitie

Vrijdag 2 november
Dorpshuis t Kloosterstee
20.00 uur
Klaverjassen

Donderdag 29 november
Dorpshuis t Kloosterstee
17.00 – 21.30
Gezellig samenzijn
 

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis
 

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag op de even-weken
19.30 – 21.30 uur 
tot 12 jaar
19.30 – 00.00 uur 
ouder dan 12 jaar

Vrijdag 26 oktober 
Voetbalkantine  
20.00 uur 
Algemene Ledenvergadering 
vv K.R.C. 
 

Zaterdag 27 oktober
Jeugdhonk/IJsbaan
19.00 uur
Speurtocht ‘Sprookjes’

Woensdag 31 oktober
t Schienvat
19.30 – 22.30 uur
Bridge

Vrijdag 2 november
Kantster Jeugdhonk
19.00 - 21.00 uur
Kinderdisco

Zaterdag 3 november
Theater Laway Arts 
15.00 – 17.00 uur
Workshops THEATER/ZANG
t Schienvat
17.30 – 19.00 uur
Diner deelnemers workshops
Kantster Jeugdhonk
20.00 uur
Jaarvergadering IJsvereniging 
Kantens

Woensdag 7 november
t Schienvat
09.30-11.30 uur
Workshop Kerstkandelaar
t Schienvat
15.00 – 16.30 uur
inloop spreekuur Kiona Stel -
Dorpencoördinator Eemsmond

Donderdag 8 november
t Schienvat
20.00 – 22.00 uur
Algemene Ledenvergadering 
Eik (Energie Initiatief Kantens)

Zaterdag 10 november
t Schienvat
20.00 – 01.00 uur
Kantens Rockt! Zuver 
Scheerwol + support act

Woensdag 14 november
t Schienvat
19.30-21.30 uur
Sieraden herstellen

Vrijdag 16 november
t Schienvat
17.00 – 18.00 uur
inloop spreekuur Kiona Stel – 
Dorpencoördinator Eemsmond

Dinsdag 20 november
t Schienvat
20.00 – 22.00 uur
Vrouwen van Nu

Woensdag 21 november
t Schienvat
07.00 – 21.00 uur 
gemeenteraadsverkiezingen 
Hogeland

Zaterdag 24 november
Molen Grote Geert en t Schienvat
13.00 – 17.00 uur
intocht Sint Nicolaas
Voetbalkantine 
v.a. 20.00 uur 
vv K.R.C. Café-avond
Kantster Jeugdhonk
21.00 uur
Hollandse Avond

Woensdag 28 november
t Schienvat
9.30 – 11.30 uur
Workshop Kerstster
t Schienvat
19.30 – 22.30 uur
Bridge

Vaste activiteiten t Schienvat

Maandag
19.30 – 22.00 uur
toneelclub Advendo

Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
20.30 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)

Woensdag
15.00 – 17.00 uur 
Kaanster Vlinthippers

Donderdag 
19.00 – 21.00 uur
Karatelessen Roelf Schaank  
20.00 – 22.30 uur
damclub 
 
Vrijdag
16.00 – 20.00 uur
Jan’s Pub/cafetaria
20.00 – 23.00 uur
biljartclub

Zaterdag
16.00 – 20.00 uur 
Jan’s Pub/cafetaria
v.a. 16.00 uur
Jan’s Pub

Voor vragen of verdere 
informatie kunt u bellen met
t Schienvat: T 55 12 80 b.g.g. Jan 
Westerlaken T 06 53 17 85 67

WEEKENDDIENSTEN 2018

Het bestuur van de Vereniging 
Tandartsen Noord-Groningen 
(VTNG) heeft besloten dat 
er geen rooster meer wordt 
verstrekt. Voor de dienstdoende 
tandartsen wordt naar 
de website van de VTNG 
verwezen (en het centrale 
telefoonnummer).
Patiënten van de aangesloten 
praktijken binnen de Vereniging 
Tandartsen Noord-Groningen 
kunnen bij spoedklachten de 
website www.vtng.nl  
raadplegen voor informatie 
over de dienstdoende tandarts/
praktijk.
Op zaterdag en zondag is 
er om 11.00 uur en 17.00 
uur een spreekuur. Buiten 
deze spreekuren is de 
verantwoordelijke tandarts 
telefonisch te consulteren.

DOKTERSDIENST:  
T 0900-9229
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DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale 
nummer in Bedum: T 050 - 
3014260

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

Maatschappelijk werk MJD
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen 
en Warffum
T 0595 – 437555

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

MAALTIJDSERVICE 
OOSTERLENGTE: 
T 0597 - 412613

Erik Hulsegge 
in Kantens
Vrouwen van Nu, afdeling 
Middelstum-Kantens 
e.o. én ‘t Nut van het 
Algemeen presenteren een 
avondvullend programma met 
Erik Hulsegge op dinsdag 20 
november 2018 in t Schienvat in 
Kantens; aanvang 20.00 uur.

‘De Noordman’ Erik Hulsegge 
verhaalt in het Gronings over 
Groningen en Groningers, 
maar ook over het wonderlijke 
verhaal van zijn tweelingbroer. 
Verhalen met een lach en een 
traan waarin Lientje niet mag 
ontbreken. 

Algemene Ledenvergadering 
van de coöperatie EIK
Op donderdag 8 november om 20.00 uur bent u van harte 
uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de 
Coöperatie EIK in dorpshuis t Schienvat in Kantens.

Hier wordt oa. Besproken: 
Hoe staat het met de 
energietransitie binnen het 
werkgebied van EIK? 
Wat zijn de lopende zaken? 
Opstellen van een huishoudelijk 
reglement. 
Samenstelling en functies van het 
dagelijks bestuur. 
En andere belangrijke 
mededelingen over de toekomst.

Heeft u zelf punten toe te 
voegen aan de agenda, meld 
deze dan via de mail
E cooperatie.eik@gmail.com 

Ook aspirant leden zijn van 
harte welkom.
Graag tot 8 november.

Namens het bestuur,
Ton Brandsen
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OUD PAPIER
zaterdag

3 november
vanaf 09.00 uur

Foto van de maand
Weer een gezellige rommelmarkt in Rottum. Er waren enorm veel boeken en je kon zelfs advies 
krijgen bij het vinden van een boek. En nu de grote vraag: was dit de laatste rommelmarkt in Rottum? 
Jannie en Menno Dijk hebben aangekondigd de rommelmarkt niet meer te organiseren. 

Annet Eveleens

Veel dank!!
 
Veel dank gaat uit naar al 
die partijen die Tocht om 
de Noord 2018 hebben 
mogelijk gemaakt!! Zoals 
onze hoofdpartners: 
Gastgemeente Winsum, 
Stichting 100 jaar De Ploeg, 
Het Groninger Museum, 
Provincie Groningen, de 
Rabobanken in Groningen, 
Louwman Groningen, 
Zalsman Groningen en vele 
andere (natura) partners! 
Natuurlijk ook naar alle 
vrijwilligers en de dorpen, 
want zonder hen zou TodN 
2018 niet mogelijk zijn 
geweest!!
Verder willen we alle 
deelnemers bedanken, 
dat ze wederom gekozen 
hebben om in het laatste 
weekend van september 
te gaan wandelen in 
Groningen!!
 
Iedereen nogmaals 
BEDANKT!!
....en op naar TodN 2019

Sinterklaas in aantocht!
Sinterklaas heeft per brief uit Spanje laten weten om op 
zaterdagmiddag 24 november met zijn knechten weer naar 
Kantens toe te willen komen. Natuurlijk zijn wij als organisatie 
blij met dit bericht en ontvangen hen graag achter bij de 
molen de Grote Geert. Pakjesboot 8 zal daar omstreeks 13.30 
uur aanmeren. Daar heten we de Sint met zijn knechten heel 
hartelijk welkom. 
 
Muziekvereniging Uno Animo uit Zuidwolde zal de feestelijke 
rondgang door het dorp muzikaal omlijsten. Na de optocht door 
het dorp zal er omstreeks 14.30 uur een feestmiddag beginnen in 
het dorpshuis t Schienvat. Net als voorgaande jaren maken we er 
weer één grote happening van, met veel muziek en dansen met 
de pieten. 

Op deze middag wil Sinterklaas veel aandacht schenken aan 
de kinderen. Ouders kunnen daarom een leuke gebeurtenis of 
anekdote sturen naar het volgende mailadres werkmanbv@
hotmail.com. Sinterklaas zal de kindertjes bij zich roepen en zij 
mogen bij Sinterklaas dan hun verhaal vertellen. Na afloop van 
het grote feest krijgen alle kinderen iets lekkers mee naar huis. 
Ook mag er door de kinderen weer geknutseld worden. Voor 
de mooiste knutselwerkjes zijn er mooie prijsjes te winnen. Op 
vrijdagavond 23 november tussen 17.30 en 18.00 uur kunnen de 
knutselwerken worden ingeleverd in het t Schienvat.
 
CSCW Kantens en Sinterklaasorganisatie
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