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Jubileum molenaar en uitreiking 
boekje molen ‘Grote Geert’ 

Vrijdag 2 oktober was het zo ver. Even leek het er op dat het geen doorgang kon vinden door de 
aangescherpte coronamaatregelen, maar na een aantal keren overleg te hebben gevoerd, is er 
toch besloten om de festiviteiten door te laten gaan. Het was niet het soort jubileum (25 jaar 
molenaar) dat we voor ogen hadden, maar om er geen aandacht aan te geven kon écht niet, was 
onze mening. 

Voor de uitreiking van het 
boekje hadden we de kinderen 
van OBS de Klinkenborg 
uitgenodigd om het boekje in 
ontvangst te nemen. Ook dit 
kon helaas niet gerealiseerd 
worden.
De door corona uitgedunde 
groep werd ontvangen met 
een kop koffie en een plak 
cake. Na een toespraak van de 
heer B.D. Poppen, de auteur 
van het boekje, werd het 
eerste exemplaar door hem 
uitgereikt aan onze jubilerende 
molenaar. Hierna volgden er 
nog een aantal toespraken van 
o.a. van de heer Teun Juk en 
wethouder Eltjo Dijkhuis.
Met dank aan SNS Fonds 
Middelstum was er voor elk 

kind van OBS de Klinkenborg 
een boekje over de molen. 
Deze zijn naar school gebracht 
en uitgereikt. Na de lovende 
woorden en felicitaties voor 
Gerad Werkman, onze jubilaris, 
was het tijd voor een hapje 
en een drankje. Er kwam veel 
aanloop uit de buurt en ook 
collega-molenaars wilden 
Gerad feliciteren, zodat het 
ondanks alles zeker een 
geslaagde middag werd.

Molencommissie 

(Het boekje is tegen een geringe prijs te verkrijgen bij de molen en via 
www.uitgavennoordgroningen.nl. Het boekje is nummer 12 in de 
reeks Monumenten in Noord-Groningen.)
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1. We chatte ff met:
Josine Koopmans (Oosterweg 
17, Kantens).

2. Wat is je favoriete muziek?
Popmuziek.

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

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

5. Wat is je favoriete 
vakantiebestemming?
Frankrijk.

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

7. Op welke site ben je vaak te 
vinden?
Tiktok, maar dat is eigenlijk een 
app.

8. Hoe ziet jouw 
toekomstdroom er uit?
Van school af zijn en vooral 
geen huiswerk meer hebben.

9. Aan welke activiteiten in het 
dorp doe je mee?
Schaatsen met de IJsclub in 
Kardinge.

10. Wat zou jij in het dorp waar 
je woont willen veranderen en 
waarom?
Ik woon buiten het dorp en 
vind dat helemaal prima. Ik zou 
graag willen dat mijn school 
(middelbare) iets dichterbij was.

11. Tot slot, met wie chatte we 
de volgende keer?
Met Marwin Pol.

Sint Maarten in coronatijd
Hoe vieren we Sint Maarten op 11 november in deze co-
ronatijd? Het feest waarbij kinderen met lampions langs 
de deuren gaan, kan doorgaan. Kinderen hebben immers 
maar een klein aandeel in de verspreiding van het virus, 
zeker buiten. En als iedereen zich aan de regels houdt, is er 
genoeg ruimte om drukte te voorkomen. Let daarom op de 
onderstaande voorzorgsmaatregelen.

Hachee 
(voor 2 personen)

Benodigdheden:
4 middelgrote sjalotten
1 justablet
1 eetl. boter
2 eetl. bloem
1 lik mosterd
rest koud rundvlees in stukjes

Kook de gesnipperde uien in 
weinig water tot het water 
verkookt is. 
Voeg de boter, justablet en 
mosterd toe en laat het even 
bakken. 
Voeg 2 eetlepels bloem toe, 
even roeren en doe er zoveel 
water bij tot een saus ontstaat. 

Roer de stukjes rundvlees 
erdoor en laat op klein vuur 
een tijdje sudderen. 
Geef er kruimige 
aardappels bij en een frisse 
komkommersalade.

Kinderen mogen liedjes 
zingen bij de deur. Maar 
ze moeten wel 1,5 meter 
afstand houden tot hun 
publiek. Tip voor ouders: 
houd de groepjes en het 
aantal begeleiders zo klein 
mogelijk.

Niet meedoen:  
briefje op deur
Heb je klachten? Blijf dan 
thuis en doe de deur niet 
open. Als je tot een kwets-
bare groep hoort, overweeg 
dan om niet mee te doen. 
Voor ieder die niet aan Sint 
Maarten wil meedoen: laat 
dat even weten, bijvoor-
beeld met een briefje op de 
deur.

Voorverpakte traktaties
Wil je wel meedoen? Laat 
met een lampion of wind-
licht zien dat kinderen aan 
kunnen bellen. Geef bij de 
deur 1,5 meter afstand aan, 
bijvoorbeeld met stoepkrijt. 
En geef het liefst voorver-
pakte traktaties.

Tot slot: als er nog aanvul-
lende maatregelen of advie-
zen gaan gelden, vindt u 
deze op de website van uw 
gemeente en Veiligheidsre-
gio Groningen (www.veilig-
heidsregiogroningen.nl).

Dit bericht is afkomstig  
van de site van  
Veiligheidsregio Groningen
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Vaak wordt met een boerderij het complete bedrijf van de 
boer bedoeld, met woning, schuren en stallen, erf, weiland en 
bouwland. Bij een boerderij hoort dikwijls ook een bloementuin 
en een boomgaard met vaak meerdere soorten vruchtbomen. 
Meestal draagt de boer ook zorg voor een moestuin. Al is dat 
de laatste jaren steeds minder het geval, omdat misschien de 
drukke werkzaamheden op de boerderij lastig te combineren zijn 
met het werk in de tuin.  

Bij onze boerderij hebben we 
aan de zuidkant een moestuin 
van ongeveer 50 m2. 
Mijn schoonvader beheerde 
jarenlang dit stuk grond en 
hij zaaide en plantte allerlei 
groenten. Hij kwam enkele 
keren per week in de tuin 
werken en om het onkruid 
de baas te blijven, schoffelde 
hij regelmatig. De oogst werd 
gedeeld en wij profiteerden 
jaarlijks van de meestal rijke 
opbrengst.
Maar toen de leeftijd hem 
parten begon te spelen, 
werden wij ingeschakeld om 
de grond te spitten en het 
onkruid weg te halen. Tenslotte 
werd het beheer helemaal aan 
ons overgedragen. Vanaf toen 
moest het zaaien, planten en 
poten, wieden en oogsten door 
ons worden gedaan. 

Het was altijd erg gemakkelijk 
dat mijn schoonvader de 
moestuin deed en we het hele 
jaar uit de tuin konden eten. 
Ik hoefde de groenten alleen 
maar schoonmaken om te 
bereiden of te bewerken om in 
de vriezer voorraad te hebben 
voor de winter. 
Nu we zelf in de tuin aan 
de slag gaan, geeft het ons 
niet alleen werk, maar ook 
arbeidsvreugde. 
Het is bijzonder om het 
groeiproces vanaf het zaaien 
tot de oogst mee te maken. We 
proberen ook andere soorten 
groenten en experimenteren 
met het poten van doormidden 
gesneden aardappelen, wat 
een groot succes is.
Het is een hele ervaring om te 
zien hoe de groente snel kan 
groeien, maar helaas ook het 
onkruid. 
Dat luizen, slakken, rupsen en 

muizen willen mee-eten, is zelfs 
een lastige bijkomstigheid.
We maken een plan en we zijn 
tegelijk afhankelijk van het 
weer. Soms moeten we geduld 
hebben vanwege een lang koud 
of nat voorjaar. Dan hebben 
we een oplossing door alvast 
te zaaien of te poten onder het 
glas in een platte kas. Bij een 
hete zomer is het fijn dat we 
gebruik kunnen maken van het 
regenwater dat in een grote 
ton wordt opgevangen. Bij 
vorst in het voorjaar en in de 
herfst bedekken we ’s nachts 
de kwetsbare groenten onder 
kleden. 

Maar als de boer graag 
tuinman wil zijn, moet hij er 
dus plezier in hebben en er ook 
tijd voor vrij maken!

Hilma Oudman-Dam

Nieuws van de uitvaartvereniging 
Kantens e.o.
Op 9 oktober 2020 hebben wij de uitgestelde jaarvergadering 
gehouden. Van de gemeente kregen wij informatie over nieuw 
beleid voor begraven en begraafplaatsen.

Begraafplaats
Vergeef me tuinman, dat ik er weer ben
en dat ik morgen hier al weer wil wezen.
Ik heb nog alle stenen niet gelezen.
er zijn er vele, die ik nog niet ken.
Dat is de reden, waarom ik hier dwaal.
’t Is beter u daarover in te lichten.
Soms zijn er doden, die ons iets berichten.
Zij spreken een uitzonderlijke taal.
Zo vond ik gister, in een witte steen,
een woord geschreven over eeuwig leven.
Wat doden zeggen is niet overdreven.
Het komt met wat beloofd is overeen.

Geert Boogaard

Deze regelingen gelden  
vanaf 1 juli 2020.
Het gaat over de duur van het 
uitgeven van graven en de 
kosten hiervoor. Daarnaast 
over hoe om te gaan met het 
onderhoud van een graf en 
over het beleid ten aanzien 
van cremeren, urnen en 
verstrooien.
De Raad van de gemeente Het 
Hogeland heeft besloten de 
Verordening op het beheer en 
gebruik van begraafplaatsen 
2020 en het uitvoeringsbesluit 
vast te stellen.

Al met al goed om te weten en 
door te lezen. 
Dit kan op www.hethogeland.nl 
zoeken op begraafbeleid

Samen met Vereniging 
Dorpsbelangen Kantens is er 
een gesprek geweest met de 
gemeente over het onderhoud 
van paden en groen en 
dergelijke. Als het goed gaat 
moet er binnen afzienbare 
tijd resultaat zijn te zien op de 
begraafplaats!

Het bestuur

Stichting Rottummer Kerkhof
De jaarlijkse NL-Doet-ochtend in maart hebben we afgelast 
vanwege corona. Maar later in het seizoen zijn vele mensen aan 
de slag geweest op het kerkhof. Afstand bewaren is hier goed 
mogelijk. We hebben op een warme zomeravond in juli en op 
een mooie zaterdagochtend in september ook in groepsverband 
werkzaamheden verricht. De schelpen rond de graven zijn 
aangevuld, de heg is weer geknipt en het onkruid en de 
uitgebloeide bloemen zijn verwijderd. Er wordt ook met regelmaat 
gemaaid. Het kerkhof ziet er verzorgd uit. We danken alle mensen 
die het afgelopen jaar hieraan hebben bijgedragen. 

Het bestuur
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Stitswerder 
pompoenwedstrijd
Het was erop of eronder. Terwijl de oranje knots in de tuin flink 
groeide, sloeg corona toe en even leek het alsof de Stitswerder 
pompoenwedstrijd niet door zou gaan. Mijn vader baalde. Nou 
ja, hij zei het ’toch een beetje jammer’ te vinden, maar vond het 
stiekem echt stom. Zijn pompoen leek ambities te hebben om 
prijswinnaar te worden. Maar gelukkig: in coronaproof-opstelling 
ging het toch door. Geen maaltijd, geen borrel. Gewoon wegen. 
Maar da’s genoeg om een overwinning binnen te harken.

klachten uit de zaal.’ En dan 
laat één weegmeester de hele 
zaal versteld staan door vanuit 
het niets bijzonder wijsgerig 
te spreken: ‘De amplitude is 
boven net zo groot als onder.’ 
Perplexe stilte in de zaal.
Wanneer de pompoen die 
eerder op de grond plofte 
en zijn steel verloor, wordt 
opgepakt, speelt één van de 
weegmeesters even theater. 
‘Het lekt! Het lekt! Wat hebben 
jullie ermee gedáán? Je moet 
hem wel zindelijk maken, 
hoor.’ De pompoenteler is niet 
beledigd. ‘Hij lekt lood,’ zegt hij 
met een uitgestreken gezicht, 
‘dat hebben we erin gepompt.’ 
De losse steel wordt gewoon 
erop gelegd en meegewogen, 
de weegmeesters vinden het 
wel grappig. ‘Er zit zelfs een 
insect op,’ wijst mijn vader. 
Leve die permanente bril.

Nieuws van Coöperatie EIK
Ondanks dat het net van Enexis zijn beperkingen heeft, gaat de 
aansluiting bij familie van Velde aan de Oosterweg 6a wel door. 
Gelukkig maar. Dit houdt in dat het zonne-PostCodeRoos-dak 
van 184 panelen geen zwaardere aansluiting krijgt, maar op het 
bestaande net wordt aangesloten.
De inwoners van Usquert die dit initiatief initiëren en 
ondersteunen, kunnen nu eindelijk de zonnepanelen via 
coöperatie EIK op dat dak plaatsen. Daarnaast is er ook een 
mogelijkheid voor een beperkt aantal inwoners van Kantens, 
Stitswerd en Rottum om ook mee te doen in de participatie. De 
zonnepanelen worden aangeboden voor € 69,00 per stuk. Voor 
verdere informatie kan een ieder zich melden bij coöperatie EIK, 
Langestraat 27 in Kantens of via de website van de coöperatie.

De herfstvakantie loopt bijna op zijn eind en we maken ons 
op voor een bijzondere november- en decembermaand. Door 
de coronamaatregelen zien die er ongetwijfeld anders uit dan 
andere jaren. Bijzonder ook omdat we ons gaan voorbereiden 
op de nieuwbouw van de school (op het moment van schrijven is 
nog geen definitieve beslissing genomen over de aanbesteding 
van het werk, maar er zijn in ieder geval twee zeer veelbelovende 
ontwerpen gepresenteerd waar ambtelijk een keuze in is 
gemaakt. Zodra ook bestuurlijk een besluit is genomen, zal ik u 
daarvan op de hoogte stellen). Over tijdelijke huisvesting van de 
school zijn heel positieve gesprekken gevoerd met het bestuur 
van de IJsbaanvereniging. We hebben er alle vertrouwen in dat 
dat goed gaat komen.

Ik wil dit keer twee 
hoogtepunten van de 
afgelopen periode met u delen.
Allereerst de projectweken 
rond de Kinderboekenweek. 
Zoals ieder jaar grijpen we de 
Kinderboekenweek aan om 
ons een week lang onder te 
dompelen in het thema, dit 
jaar “En toen?”. In alle groepen 
stonden activiteiten op het 
programma in het kader van 
dat thema. In de kleutergroep 
gingen de kinderen terug naar 
de tijd van de dinosauriërs; er 
werden stop-motion-filmpjes 
gemaakt met heuse dino’s, er 
was een dino-museum waar 
bezoekers de dino’s konden 
bekijken nadat ze eerst een 
kaartje hadden gekocht aan 
de kassa. Van papier maché 
zijn vuurspuwende vulkanen 
gemaakt en in de zandtafel 
kon worden gezocht naar 
dino-botten. Deze botten 
konden vervolgens worden 
gedetermineerd door ze op 
een tekening van een dino-
skelet te leggen. Verder heeft 
groep 3 een aantal keren 
voorgelezen, evenals leerlingen 
uit groep 6, 7 en 8.
De groepen 3, 4 en 5 
gingen iets minder ver 
terug in de tijd en hebben 
hunebedden gebouwd, 
wapenschilden gemaakt met 
een eigen familiewapen, les 
gekregen van een heuse 
kinderboekenschrijfster (we 
deden dit jaar mee aan de 
Maand van de Schoolschrijver) 
Corien Oranje, die de kinderen 
tips heeft gegeven over 
het schrijven van verhalen. 
Daarnaast zijn ze het bos in 
geweest om als echte stoere 
bewoners uit de steentijd 

te zoeken naar planten, 
zaden, noten en andere 
interessante zaken in de 
natuur, en natuurlijk deed 
groep 5 mee aan het school-
voorleeskampioenschap.
Groep 6, 7 en 8 zijn door de 
tijden heen en terug geflitst 
en hebben allerlei opdrachten 
die te maken hadden met het 
thema uitgevoerd. Weet u 
bijvoorbeeld hoeveel seconden 
het geleden is dat de Tweede 
Wereldoorlog begon? Onze 
groepen 6, 7 en 8 weten dat 
nu wel. Ook groep 6, 7 en 8 
hebben een les gevolgd van 
Corien Oranje en hebben 
ieder een kandidaat geleverd 
voor de finale van de school-
voorleeskampioenschappen. 
Traditiegetrouw sluiten we 
de projectweek rondom 
de Kinderboekenweek 
af met de finale van de 
voorleeskampioenschappen. 
Dit jaar werd die finale 
gewonnen door Tygo Knot die 
een stukje uit ‘ Het leven van 
een loser’ voorlas.

Als tweede: Groep 3, 4 en 5 
hebben drie weken achter 
elkaar op de donderdagmiddag 
les gehad van Renate Pool. Zij 
heeft samen met de kinderen 
gezocht naar bodemdiertjes 
(en wat doen die dan in de 
grond), gezocht naar voedsel 
in het bos en rondom school 
(en wat groeit en bloeit er 
zoal in Kantens) en als klap 
op de vuurpijl ijs gemaakt 
van pompoenen. De kinderen 
(en hun begeleiders) hebben 
genoten en de lessen smaken 
naar meer. In het voorjaar 
gaan de kinderen een bezoek 
brengen aan de Voedseltuin 

in Uithuizen om te kijken hoe 
groenten en fruit worden 
verbouwd.
Gelukkig is dichterbij het 
dierenparkje ook (bijna) 
zover dat we daar met 
groepjes kinderen af en toe 
aan de slag kunnen: dieren 
verzorgen, stallen uitmesten 
(?), bollen poten (vlak voor 
de herfstvakantie gedaan 
en nu maar hopen dat daar 
in het voorjaar kleurige 
bloemen uitkomen), fruit en 

bloemen plukken maar ook 
de fruitstruiken en bomen 
onderhouden (?). We zullen nog 
zien wat er allemaal te doen is, 
maar vast staat dat we met de 
kinderen van de Klinkenborg 
actief betrokken willen zijn 
bij het (onderhoud van het) 
dierenparkje. Super leerzaam 
en super leuk!

Wordt vervolgd.

Anne Praktiek 

Er zal binnenkort ook een 
informatieavond volgen waarin 
alle gewenste gegevens voor 
deelname aan het PCR-dak 
zullen worden verstrekt. De 
datum en locatie daarvoor 
wordt u binnenkort nog 
bekend gemaakt.

De vuilstort
Op 10 juni jl. is de eerste 
oriënterende vergadering met 
de gemeente Het Hogeland 
en Provincie Groningen met 
de coöperaties Samenwind 
en EIK gehouden over de 
inrichting van de Vuilstort 
Usquert. De bedoeling is dat 
daar in eerste instantie een 
klein zonnepark met 23.000 
panelen wordt gerealiseerd 
om aan de energiebehoefte 
van de directe omgeving 
te voorzien. In een later 
stadium zal er in samenspraak 
met omwonenden 
onderzocht worden of 
andere mogelijkheden van 

energieopwekking ook 
haalbaar zijn op die locatie. 
Als alles volgens planning 
verloopt, kunnen de 
vergunningen voor het 
plaatsen van de panelen 
in januari 2021 afgegeven 
worden. Dit betekent dat er 
dan gestart kan worden met 
de inrichting. Bij de inrichting 
en het plaatsen van de 
panelen zal rekening worden 
gehouden met de inpassing 
in het landschap met veel 
aandacht voor de biodiversiteit. 
De regionale omwonenden 
zal worden gevraagd om mee 
te denken hierover, zodat het 
een plan wordt van ons allen. 
Nadere berichtgeving hierover 
zal nog volgen.

Vanuit het stikdonker vuren 
twee tegemoetkomende 
wandelaars een vraag op 
ons af: ‘Hebben jullie een 
mondkapje bij je?’ We knikken. 
Een moment van besef. ‘O, 
jullie zijn al teruggestuurd?’ 
vraag ik. Ze grijnzen onschuldig: 
‘Néé, we lopen gewóón 
terug, hoor.’ Traditiegetrouw 
deponeert elke Stitswerder 
zijn of haar pompoen op 
het podium. De tafeltjes zijn 
keurig op anderhalve meter 
afstand van elkaar geplaatst, 
bijna in veilingopstelling. De 
eerste controlevraag: ‘Is hij in 
Stitswerder grond geteeld?’ 
Zeker, beklemtoont een 
Stitswerder. Hij houdt zijn 
trots elegant aan de steel vast. 
Het ding breekt af, ploft op 
de grond. Zijn concurrenten 
zijn er als de kippen bij om 
commentaar te leveren: ‘O, 
maar dat stuk steel moest er 
toch af, dat wegen we niet mee, 
dat is niet eerlijk.’
Tweede controlevraag: ‘Hebben 
jullie twee pompoenen?’ Néé, 
beklemtoont de Stitswerder 
en zijn wederhelft vult hem 
vriendelijk aan: ‘Wij wonen niet 
samen en hij wilde zijn eigen 
pompoen. Maar op Stitswerder 
grond geteeld, hoor.’ Zo wordt 
het podium volgebouwd. Er 
zijn veel pompoenen dit jaar, 
al zijn er ook een flink aantal 
door slakken opgegeten, wordt 
teleurgesteld uitgewisseld. 
Mijn vader loopt rond, hij is 
straks één van het metend 
en wegend duo en hij speelt 
al keurmeester: ‘Die is mooi 
oranje.’ Die positiviteit 
verdwijnt snel. Hartgrondig: 
‘Verdraaid, hebben ze weer de 
héle plant erbij meegenomen.’ 
Lees: een stuk steel. Lees: een 
stuk steel op een pompoen die 
akelig dezelfde grootte als zijn 
trots lijkt te hebben.

Ik heb een déjà vu. Een 
paar jaar terug werden er 

pompoenen in citroenformaat 
en in citroenkleur afgeleverd en 
ook dit jaar liggen er meerdere 
kanariegele. Dat levert een 
derde controlevraag op: ‘Heb 
je iedereen wel dezelfde soort 
zaadjes gegeven?’ Er wordt 
heftig geknikt. ‘Nou, dat kan 
ik me slecht voorstellen,’ zegt 
een keurmeester die het 
kleinste citroentje naast de 
mooi oranje pompoen legt. Er 
worden verhalen uitgewisseld 
tussen trotse pompoentelers. 
‘Zie je die pompoen die ik heb 
meegebracht?’ Pesterig: ‘Die 
citroen?’ De eigenaar is niet 
van haar stuk gebracht: ‘Ja, die. 
Die is in de lucht gegroeid. Hij 
groeide bij de boom omhoog.’ 
Fascinerend.
Het wegen en meten gaat 
van start. De weegmeesters 
bouwen een theater op van 
gespannen stiltes en komisch 
commentaar. En mijn vader, 
altijd veel te makkelijk, zit 
te pietlutten en komt zelfs 
heel gedienstig de kleinste 
gewichtjes aanslepen: ‘Het 
moet wel nauwkeurig.’ Als mijn 
moeder erbij was geweest, 
was ze van de kruk gevallen 
van verbazing. Misschien is 
dit vooral te danken aan het 
feit dat hij permanent aan 
een bril is. Maar die flinke 
boerenhanden lenen zich nog 
steeds niet voor de kleinste 
gewichtjes. Ik hoor hem 
sarcastisch mompelen: ‘Het 
is ook van dát mooie spul.’ Er 
volgt wat gepriegel. Narrig: ‘Je 
moet ervoor oppassen dat ze je 
niet onder de nagel schieten.’

Ik lach me slap om de 
onderlinge dialogen tussen de 
weegmeesters. Teleurgesteld: 
‘Eric, we zitten ernáást.’ 
Genadig: ‘Heel mooi, heel 
mooi.’ Trots: ‘Kan niet beter.’ 
Nou, nou. Poeh, poeh. Vind 
jij dat ook? Ja, dat vind ik ook. 
Tevreden: ‘Het gaat goed, hè?’ 
Laconiek. ‘Ja, we krijgen geen 

En tja, dan kan het duo het niet 
laten en wordt het even een 
doldwaze komedie. Er moet 
worden geijkt, nou en of. Want 
het wegen moet nu eenmaal 
nauwkeurig, nietwaar? En de 
spanning wordt opgevoerd, 
want het wordt een nek-
aan-nekrace tussen de twee 
grootste pompoenen. Ze 
gooien er een vijftig kilo op. 
‘Nee, te veel.’ Goh. En dan: 
een anticlimax. ‘De waag 
slaat door!’ roept mijn vader. 
Er wordt snel gemorreld en 
gedaan. ‘Waarom slaat hij nou 
door?’ De andere weegmeester 
kijkt wat schaapachtig: ‘Dat 
kwam omdat ik net erop 
leunde met die vijftig kilo.’ 
Ahem.

Antrude Oudman

Eric en Deda 100 gram 16 cm
Herman en Marianne 2.060 gram 48 cm
Dirk 4.050 gram 61 cm
Cor en Fronica  4.620 gram 70 cm
Pol 5.100 gram 75 cm
Jantien 7.050 gram 86 cm
Bert en Carla 12.200 gram 92,5 cm
Familie Oudman 13.210 gram 96 cm
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Wat leuk om in deze rubriek iets te mogen schrijven. Mijn naam 
is Nyske Moolenaar en ik ben 40 jaar geleden geboren aan de 
Havenweg 1 in Stitswerd. Samen met mijn drie broers - Sjoerd, 
Jelle en Semme - en onze ouders ben ik daar opgegroeid. Onze 
ouders wonen nog steeds op deze prachtige plek aan het 
haventje. Omdat ons dorp vrij afgelegen lag en ligt, waren we 
op elkaar aangewezen. We struinden rond in de weilanden, 
speelden in het hooi van boer Oudman en schaatsten ‘s winters 
op de slootjes bij de boerderij van Stol of in de haven.

Mijn broers en ik gingen 
de eerste jaren van onze 
basisschooltijd naar de 
Klinkenborg in Kantens. 
Vage herinneringen heb ik 
van toneelvoorstellingen 
in t Schienvat. Warme 
herinneringen heb ik aan het 
knusse bakkerswinkeltje in 
Kantens waar het zo lekker 
rook en een altijd hartelijke 
bakkersvrouw Ineke.
We hadden het naar ons zin in 
Kantens op de Klinkenborg. Ik 
speelde met Thomas van der 
Meer en mijn hartsvriendin 
Kim, die helaas beiden 
verhuisden. De klassen werden 
steeds kleiner en op een 
gegeven moment zat ik alleen 
nog met Yorick in groep 3 bij juf 
Ineke. Zij was het die ontdekte 
dat ik niet goed kon zien in de 
verte. Wat vond ik het vreselijk 
dat ik een bril nodig had!
De rest van de basisschooltijd 
voltooide ik in Onderdendam. 
Dat was iets langer naar school 
fietsen. De middelbare school 
volgden mijn broers en ik in 
Groningen. We fietsten vaak, 
maar namen ook vaak de 
welbekende lijn 61.
Goede herinneringen 
heb ik aan de drama 
improvisatielessen die een 
paar dorpsgenootjes en ik bij 
Ton volgden. 

Iedere week ging ik met de 
bus of uit school naar de Oude 
Boteringestraat in Groningen, 
waar mijn lieve oma Jet 
woonde en ik pianoles volgde. 
Ik speel nog steeds met plezier 
piano op het instrument dat ik 
van oud-Stitswerders, Cees en 
Jetske Min, kreeg.

In Stitswerd was jarenlang een 
koor, waar ik ook aan paar 
jaar aan deelnam tijdens mijn 
tienerjaren.
Na mijn middelbare schooltijd 
vertrok ik op mijn 18e naar 
Amsterdam om de opleiding 
Fysiotherapie te volgen. Na 10 
jaar in Amsterdam te hebben 
gewoond, trok de weidsheid 
van het boerenland me toch 
steeds meer aan. 
Inmiddels woon ik met 
mijn man Bas en onze twee 
dochters van negen en vijf 
jaar, vlak achter het IJsselmeer 
in Andijk. Onze kinderen 
gaan, net als mijn broers en ik 
vroeger, meestal op de fiets 
naar school. Ik geniet van het 
rustige leven in een dorp, van 
onze tuin en het prachtige 
IJsselmeer. Sinds kort ben 
ik begonnen met mijn eigen 
fysiotherapiepraktijk aan huis.

In onze vrije tijd werken mijn 
man en ik aan projecten die 
door de Bahai-gemeenschap 
wereldwijd worden 
georganiseerd, ter verbetering 
van de buurt waaraan 
volwassenen en kinderen 
kunnen deelnemen. 
Nog steeds kom ik met plezier 
terug naar het mooie Hoge 
Noorden, waar mijn ouders 
en twee van mijn broers nog 
steeds wonen. 

Nyske Moolenaar

CSCW speurtocht 
Zoals de traditie het voorschrijft was er ook dit jaar aan het 
begin van de herfstvakantie weer een speurtocht georganiseerd 
door CSCW. Dit jaar was het thema “Op stap met de boswachter”. 
De boswachter was in dit geval Marten Miske, want ook dit jaar 
had hij weer een geweldig leuke speurtocht bedacht én uitgezet.

Om half zeven ’s avonds 
verzamelden 26 kindjes 
en 18 volwassenen zich op 
het pleintje bij Salem. Vol 
spanning was iedereen aan 
het wachten op wat komen 
zou. Na een bevlogen uitleg 
van Marten mocht de eerste 
groep vertrekken. Zij moesten 
de boswachters die door 
het hele dorp hingen volgen 
en de vragen en raadsels 
die verspreid door het dorp 
opgehangen waren oplossen. 
Elke vijf minuten vertrok er 
weer een nieuwe groep en 
uiteindelijk liepen er vijf hele 
enthousiaste groepjes door 
Kantens heen.
Uitgerust met zaklampjes 
renden de kinderen vol 
spanning en plezier door 
het dorp, op zoek naar de 
raadsels. Welk dier bestaat 
voor 75% uit wol? (a. Lama 
b. Schaap of c. Wolf). Welke 
soort hond stinkt het meest? 
In totaal moesten we op zoek 
naar 14 raadsels en dat is nog 
best lastig wanneer het donker 
wordt. Dus kreten als ‘hier 
hangt er één’, terwijl de rest 
van de groep er al aan voorbij 
was gelopen, waren niet 
vreemd. Het stuk bos waar we 
op het laatst doorheen liepen, 
was eerst best wel een beetje 
spannend voor de kleintjes, 
maar we waren er bijna en de 
broodjes knakworst en warme 

chocolademelk met slagroom 
lonkten.

Onder het genot van dit lekkers 
werden bij terugkomst in 
Salem de antwoorden door 
Marten bekeken en de punten 
opgeteld. Heerlijk wat warms in 
de buik na het harde werken. 
Eindelijk was het zover, de 
antwoorden werden besproken 
en je voelde de spanning 
stijgen. Wie heeft er nou toch 
gewonnen....?! Uiteindelijk 
had iedereen gewonnen, 
aangezien niemand met lege 
handen naar huis ging, maar 
als eerste waren toch echt de 
Pino’s geëindigd (bestaande 
uit de familie Pastoor, familie 
Dijkema, Tatum en Imke).  

 We kijken terug op een hele 
leuke en geslaagde speurtocht. 
CSCW, bedankt voor de 
organisatie! 

(oplossing raadsels in de tekst: 
de wolf en een windhond) 
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Mijn naam is Peter Jan Krijgsheld. Samen met Jolien en onze vier 
meiden Ilse, Esmee, Lynn en Maud wonen we aan de Bredeweg 
in Kantens. We wonen daar sinds 2013. Ik ben opgegroeid in 
een ondernemersgezin in Uithuizen. We hadden thuis een 
bloemenwinkel, waardoor ik tijdens vakanties, vrijdagavonden 
en zaterdagen vaak tussen de bloemen in onze winkel te vinden 
was. Dat was aanpakken, maar ook heel gezellig zo met de rest 
van de familie en onze klanten. 

tijden van het agrarische 
seizoen. Sinds 2011 zijn we 
bekend onder de naam Abiant 
Uitzendgroep, daarvoor als AB 
Groningen. Inmiddels is Abiant 
veel breder actief dan alleen 
in de agro. We hebben een 
netwerk van 11 vestigingen 
in Groningen, Friesland 
en Drenthe en worden 
ondersteund door Abiant EU 
en onze eigen BBL-, Jobcoach 
en Werving- en Selectiedienst.

Vanuit Spijk zijn we actief 
voor bedrijven in de sectoren 
agrarisch, techniek, bouw, 
transport en logistiek, 
groenvoorziening, grond-, 
weg- en waterbouw, industrie, 
productie, commercieel en 
verkoop. Ons achterland 
is het agrarische gebied 
op het Hogeland, het 
Eemsdeltagebied, de 
Eemshaven en de regio’s 
Uithuizen, Appingedam en 
Delfzijl. 

Bij Abiant ben ik begonnen als 
planner op de vestiging in Spijk, 
een enorm veelzijdige baan.
Wat er zoal op een gemiddelde 
dag bij ons op kantoor 
gebeurd? Wat actiepunten 
van ‘zomaar’ een werkdag. We 
maken wekelijkse planningen 
met heftruckchauffeurs voor 
een productiebedrijf in Delfzijl. 
Tussendoor blijkt plots dat 
bij dit bedrijf iemand ziek is, 
waardoor er snel vervanging 
geregeld moet worden. Er 
moet nog snel ‘even’ een 
bobcatchauffeur geregeld 
worden voor de volgende 
dag. (Met een bobcat schuif je 
grondstoffen in een schip bij 
elkaar, zodat de havenkraan 
de lading kan lossen in een 
vrachtwagen). 

We regelen constant 
aan- en afpikkers voor in 
de Eemshaven, zoeken 
trekkerchauffeurs voor bij 
het aardappels rooien in 
de oogstperiode, zoeken 
grondwerkers voor bij 
meerdere kranen. We 
zoeken zo snel mogelijk een 
administratief medewerker 
voor lange termijn, etc, etc. 
Zomaar een greep uit de 
(acute) werkzaamheden die op 
een dag voorkomen. Daarvoor 
werken we met een enorm 
bestand van medewerkers 
waar we een beroep op 
kunnen doen. Sommige 
willen alles wel doen, ook 

Versterking Kantens
De gemeente Het Hogeland heeft afgelopen maand haar eerste 
nieuwsbrief verzonden over de versterking in Kantens. Deze 
nieuwsbrief is gemaakt in samenwerking met de Nationaal 
Coördinator Groningen en woningcorporatie De Delthe. 
De tweede editie verschijnt volgende week. In deze editie 
beantwoorden de organisaties vragen als: wat is nu eigenlijk het 
verschil tussen schade en versterken? En hoe ziet de tijdelijke 
huisvesting eruit? Ook gaan ze in op de vergoedingen voor 
huurders en particulieren.  
 

Toch was een toekomst 
in de bloemen- en 
plantenhandel, voor mij zelf 
niet helemaal weggelegd. 
Op mijn zeventiende 
kreeg ik in combinatie met 
opleidingen mijn eerste 
‘echte’ baan bij Jan van Velden 
& Co. BV in Groningen. 
Dat is een groothandel 
in schoenonderdelen en 
schoenonderhoud voor de 
(orthopedische) schoenmakerij. 
Het was een combinatiefunctie. 
Ik deed er de telefonische 
verkoop, orderverwerking, 

inkoop, ontwikkeling van 
nieuwe producten, maar ook 
buitendienstactiviteiten zoals 
klant- en leveranciersbezoeken 
in binnen- en buitenland. In 
totaal heb ik er 15 jaar gewerkt, 
waarna ik in 2017 bij Abiant 
Uitzendgroep in Spijk terecht 
ben gekomen. 

Abiant is eind vijftiger jaren 
van de vorige eeuw ontstaan. 
We zijn gegroeid vanuit de 
behoefte van ziektevervanging 
en het bemiddelen van 
personeel in de drukste 

korte dagklussen, anderen 
willen alleen voor langdurig 
werk gebeld worden. Om alle 
klantvragen te organiseren, 
zijn we de hele dag aan het 
bellen, appen en mailen. Vaak 
ook buiten kantooruren als 
dit nodig is, want bij Abiant 
hebben we ook een 24-uurs 
bereikbaarheidsdienst.

Natuurlijk willen onze 
medewerkers ook loon en 
de eventuele bijbehorende 
vergoedingen ontvangen. 
Daarvoor moeten de lonen 
en deze vergoedingen 
vastgesteld worden. Dit 
gebeurt aan de hand van de 
CAO van het bedrijf welke onze 
uitzendkrachten inleent. Bij 
Abiant hebben we te maken 
met ca. 80 CAO’s. Je kunt 
dus wel nagaan dat het veel 
precisie en kennis vergt om 
de medewerker met het juiste 
loon in te schalen. Begin dit 
jaar was er de invoering van de 
wet WAB (Wet Arbeidsmarkt in 
Balans). Dit zorgde voor veel 
aanpassingen en naast onze 
planningen ontstonden er veel 
administratieve afwikkelingen 
en nieuwe werkprotocollen. 

Bij dit alles investeren we 
veel tijd, kennis en budget 
in de werving van nieuwe 
kandidaten. Dit doen we 
online middels gerichte 
marketingcampagnes, maar 
we zijn ook fysiek dagelijks op 
zoek. Zo hebben we zitting op 
werkpleinen en hebben contact 
met vertegenwoordigers 
hiervan, leggen we continu 
contacten met gemeenten, 
zoeken op vacaturebanken, 
organiseren inschrijfdagen en 
intakes met kandidaten naar 
aanleiding van vacatures of 
voor iemand die op zoek is 
naar werk. 

We hebben te maken met 
een uiteenlopende groep 
kandidaten. Vakantiewerkers 
en studenten die naast hun 
opleiding aan het werk willen, 
werkzoekenden zonder werk, 
werkzoekenden met een 
baan maar die op zoek zijn 
naar een andere uitdaging 
(baanveranderaars). In alle 
gevallen is het prachtig mensen 
te helpen en zo van betekenis 
te kunnen zijn. 

Veel werkzoekenden kun je 
helpen om verder te komen 
in hun werkzame leven, want 

bedrijven zijn blij met goed en 
gemotiveerd personeel. Door 
ons grote netwerk kunnen we 
ook oprecht vaak van betekenis 
zijn voor werkzoekenden en 
opdrachtgevers. Bedrijven 
ontzorgen we middels goede 
planningen en een stipte 
administratie. Daarbij bieden 
we ook onze kennis over 
bijvoorbeeld arbeidsrecht 
en actuele wetgeving 
proactief aan, zoals onlangs 
bij de introductie van de 
WAB. Aanvragen van onze 
opdrachtgevers kunnen we bij 
Abiant ten slotte snel realiseren 
door onze branchekennis, ons 
enorme netwerk, maar ook 
door snelle en transparante 
samenwerkingen met collega-
vestigingen zoals Abiant 
Bedum of Groningen.

Vanaf begin 2020 ben ik 
vestigingsleider van Abiant 
Spijk geworden. Dat is 
een hele verandering. 
Ons twaalfkoppige 
uitzendteam bestaat uit 
twee accountmanagers, drie 
planners, één commercieel 
medewerker binnendienst 
en vijf administratief 
medewerkers. Als 
vestigingsleider ben ik heel erg 
blij met en tevreden over dit 
team. Wat wordt er een werk 
verzet! 

In mijn functie ben ik de 
schakel tussen onze directie 
en mijn team en ben ik 
eindverantwoordelijk voor onze 
vestiging. Zo stroomlijn ik alle 
werkzaamheden, organiseer 
overleggen, coach en stuur 
ik onze mensen graag aan 
en spring ik bij waar nodig. 
Samen met het team maken 
we plannen voor de toekomst 
door de mogelijkheden 
in de markt constant te 
onderzoeken. De vele 
contacten met uitzendkrachten 
en opdrachtgevers zijn in mijn 
nieuwe rol gelukkig gebleven. 
Verder neem ik deel aan 
werkgroepen in het kader van 
digitalisering. Bij alles houden 
we daarbij de kernwaarden van 
Abiant in het vizier; we denken 
en werken op een betrokken, 
oprechte en daadkrachtige 
manier! 

Ben jij ook op zoek naar werk 
of personeel, neem dan gerust 
contact op met Abiant: 
https://www.abiant.nl/3617/
contact.html  

Peter Jan Krijgsheld

 : https://www.linkedin.com/in/
peterjankrijgsheld/
06-81789244

Hoe ontvang ik de nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief digitaal 
ontvangen? Stuur dan een 
e-mail naar aardbevingen@
hethogeland.nl. Bent u minder 
digitaal vaardig? Dan ligt, in de 
eerste week van iedere nieuwe 
maand, een exemplaar voor u 
klaar in dorpshuis t Schienvat.

Inloopspreekuur gemeente
De gemeente houdt iedere 
maandag van 14.00 tot 19.30 
uur een inloopspreekuur 
in dorpshuis t Schienvat. 
Kantsters met vragen 
over de versterking en 
gebiedsontwikkeling kunnen 

daar terecht. Naast een 
medewerker van de gemeente 
is er ook een aardbevingscoach 
die u een luisterend oor biedt 
of helpt met verschillende 
instanties.

 
Aline Bus
Communicatieadviseur 
programma Aardbevingen
 
T  088 345 8888
M 06 5799 4899
E  a.bus@hethogeland.nl
 
Aanwezig op maandag  
t/m donderdag
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Het begon net weer een klein beetje  
gezellig te worden
Ja, zo zag het er vorige week zaterdag (red. 10 oktober) nog uit; drukte bij het afhalen (sorry voor de oplopende wachttijd, succes 
kent ook haar grenzen) en gezellige groepjes op nette corona-afstand aan de verschillende stamtafels. Allemaal genietend van 
lekker eten of een drankje. Heerlijk en fijn om te zien dat iedereen weer beetje aan het terugkomen was. Het was van korte duur, en 
helaas “was”, want het is ons niet gelukt het virus terug te dringen. Wat is ook weer die uitspraak? “Wij, ons gedrag, zorgt voor de 
verspreiding, niet het virus zelf”. Dus weer terug naar af.

Leveranciers
Al voordat de nieuwe 
maatregelen van kracht 
werden, had ik bedacht een 
stukje over onze leveranciers 
te schrijven. We delen graag de 
gedachte dat kwaliteit boven 
kwantiteit gaat. Daarom onze 
huismerken in de drankjes, 
patat, snacks etc. Een bewuste 
keuze voor kwaliteit en niet 
voor prijs. In mijn tijd als 
vertegenwoordiger vertelde 
ik de klant altijd dat hij blij 
moest zijn met onze hogere 
prijs. Dat betekent namelijk 
dat wij daardoor een beter 
product kunnen bieden dan 
de concullega, dat wij niet op 
de inkoop besparen maar juist 
heel goed selecteren op wat 
we zelf lekker vinden. En dat is 
soms wat duurder dan elders. 
Ook om er zeker van te kunnen 
zijn dat onze leverancier niet 
ergens een goedkope partij 
grondstoffen op de kop heeft 
getikt. En of je dat proeft? 
Jazeker, absoluut. Kom maar 
eens proberen. Dat aangevuld 
met onze liefde voor het be- en 
verwerken in de keuken zorgt 

YOU BETTER WORK
‘Op last van de overheid is 
t Schienvat tot nader order 
gesloten voor alle activiteiten’ 
was het bericht in maart. 
Dus ook het sporten kon niet 
doorgaan, wat nu? 

Eerst met personal training 
begonnen, buiten, 1 op 1 en op 
1,5 meter afstand. Dit beviel 
goed en zo kwam ik op het 
idee om met de hele groep 
buiten te sporten, verdeeld 
in 2 kleinere groepen. Het 
idee werd gewaardeerd en 
we hebben vanaf juni tot en 
met september buiten kunnen 
sporten!  
Begin oktober zijn we weer 
binnen gaan trainen in 
t Schienvat, maar na de 
persconferentie van 13 oktober 
jl. zijn er weer nieuwe regels.
Vanaf 21 oktober gaan we in 
3 groepen van 4 personen 
verder, op gepaste afstand 
en met gedesinfecteerde 
attributen. 
De hele groep bestaat 
momenteel uit 20 leden, het 
is een gezellige en fanatieke 
groep en elke week is het weer 
lachen en zweten! 
Wil je mee sporten of d.m.v. 
personal training meer 
conditie en kracht opbouwen 
of afvallen? Dan is naast de 
juiste voeding bewegen super 
belangrijk! Ben je benieuwd 
naar de mogelijkheden? Stuur 
dan een berichtje via Facebook 
You better work, Instagram 
youbetterwork2020 of mail naar 
you.betterwork@outlook.com 

Ineke Doornbos 

Dans en crea-workshops Laway Arts
Laway Arts heeft tijdens de zomervakantie dansactiviteiten 
georganiseerd in Den Andel en Winsum; coronaproof met de 
afstand van 1,5 meter.
Deelnemers gaven aan dat het juist in deze periode fijn 
is om samen creatief aan de slag te gaan en elkaar te 
ontmoeten. Daarom organiseren we samen met t Schienvat op 
zaterdagmiddag 21 november in Kantens een dansworkshop met 
Pierik L’Istelle en een Crea-workshop met Diana Koning met als 
thema het maken van kerstversiering voor de boom!

De workshops beginnen om 14.30 uur en aansluitend om 17.00 
uur is er een gezamenlijke maaltijd, gemaakt door Rieks om 
nog samen na te praten. Dit alles conform de op dat moment 
geldende richtlijnen.
Kom je ook?

De eigen bijdrage bedraagt € 7,50 en graag opgeven via 
lawayarts@hotmail.com 

ervoor dat we altijd blij worden 
als we zelf iets proeven. 

Wie zijn dan die leveranciers? 
Nou, eigenlijk, los van de 
merken, zijn we onlangs 
overgestapt. Alle etenswaren 
en drankjes kopen we bij de 
Hanos, een horeca groothandel 
in de stad. Full services bedrijf, 
levering tot aan de koelkast 
en verse producten die echt 
veel langer vers blijven. Naast 
de geboden kwaliteit denken 
zij ook mee in concepten. 
Ze helpen ons met nieuwe 
gerechten te bedenken of om 
bestaande gerechten lekker 
of mooier (het oog wil ook 
wat) te maken. Denk maar 
eens aan de Rieks “special” ijs 
toetjes! (er zijn mensen die 
nu onmiddellijk een glimlach 
krijgen). Naast de Hanos kiezen 
we ook voor lokaal kopen, 
nou ja, bijna lokaal. Slagerij 
Zuidhof uit Bedum is onze 
vleesleverancier. Hoofdzakelijk 
de ballen gehakt, kapsalon 
vlees en de onvolprezen 
Niceburger. Alles vers gemaakt 
en voor ons op maat verpakt. 

Complimenten aan “de Slager” 
zoals we hem altijd noemen. 
En als we zaterdagochtend 
denken “oeps, iets te weinig 
ingekocht”..., dan bezorgt hij 
het diezelfde middag nog 
gewoon voor 16.00 aan huis. 
Dus, mocht je soms denken, 
“hé, net zo duur als elders”… 
Dan is dat in jouw voordeel, het 
is namelijk lekkerder…

Corona
Nieuwe maatregelen, dingen 
aanpassen en weer verder. 
Mede omdat de overheid vindt 
dat sporten gezond is en ons 
aansterkt zijn er de volgende 
beperkingen:

 1,5 meter afstand tussen de 
sporters

 maximaal 4 personen in een 
groepje (exclusief trainer of 
instructeur)

 maximaal 30 personen in 
een ruimte (in groepjes van 4 
dus, groepjes weer 1,5 meter 
afstand, geen mengen van 
groepjes, groepjes duidelijk 
kenmerken). 

 Geen mondkapje tijdens het 
sporten, wel als je door het 

gebouw loopt
 Vanaf de leeftijd 18 jaar
 Geen wedstrijden
 Horeca en kleedkamers niet 

gebruiken
De meeste sporten in t 
Schienvat kunnen gewoon 
plaatsvinden. Uiteraard gelden 
de bekende persoonlijke regels 
(1,5 meter afstand, handen 
desinfecteren, niet ziek, 
hoesten in de elleboog, dragen 
van een mondkapje indien niet 
aan het sporten etc). 

Activiteiten die doorgaan:
 Badminton
 Tai Chi
 Fitness 

Twijfel je of het wel verstandig 
is, gezien je eigen leefsituatie? 
Dan kun je beter even 
onderling overleggen. 

Activiteiten die niet doorgaan:
 Volleybal
 Dammen 
 Biljarten 
 Toneel

Blijf gezond!
Groetjes, Ageeth, Jan en Rieks

Patat en Raspatat & 
Patat/Ras  1,60
Patat/Ras Groot plus 1,00
Patat/Ras Oorlog  2,10 
Patat/Ras Kernoorlog  2,20 
Patat/Ras Mayo  1,85 
Patat/Ras Pinda  2,10
Patat/Ras Speciaal  2,10

Specials
HappyBurger
(Patat of Ras) 6,45
NiceBurger Ras  9,95
NiceBurger Patat  9,95
NiceBurger Vega  * 11,45
Kapsalon 7,45
Kapsalon Rund 8,45
KapsalonVega  * 8,45
Kapsalon extra vlees 11,45
Spare Ribs Ras (sweet)  11,45
Spare Ribs patat (Sweet) 11,45

Snacks
Frikandel 1,55 
Kroket  1,55 
Bami hap  1,80 
hamburger  1,80 
Kipcorn  1,80 
Kipnuggets  1,80 
Nassie schijf  1,80 
Bami pittig  1,85 
Goulash kroket  1,95
Bitter ballen  2,00 
Frikandel speciaal  2,05 
Mexicano  2,10 
Party snacks  2,10 
kikastick  2,15 
Pikanto  2,25 
Loempia  2,30 
Berehap  2,35 
Shoarmarol  2,50 
Bal gehakt  3,00 
Saté portie  5,35
Kaassoufle  * 1,55
Eierbal  * 2,50

Sauzen   
Mayonaise of Curry 0,25
Mosterd of Chili  0,35 
Oorlog  0,50
Speciaal  0,50
Pindasaus  0,50
Kernoorlog  0,60
knoflooksaus  0,60

Broodjes
Tostie Kaas  * 1,50 
Frikandel  2,10 
Kroket  2,10 
Kaassoufle  * 2,10 
Hamburger  2,10 
Hamburger speciaal  2,60 
Braadworst  2,60
Shoarma  4,25 
Vega shoarma  * 4,95 
 

Soepen   
Groente soep  3,00 
Snert  3,00
Toscaanse tomatensoep *3,00 
Bonensoep  3,50

Maaltijden
Boerenkool worst 4,95
Zuurkool worst 4,95 
Macaroni menu compleet  4,95 
Schnitzel menu compleet  6,95
Boerenkool bal 6,95
Zuurkool bal gehakt 6,95
Satéh menu compleet 6,95
Nassie menu compleet 7,95
Bami menu compleet   7,95
Salade Zalm menu  * 7,95
Angusburger 
menu compleet  
9,95 
Biefstuk menu compleet  10,95
T-Bone menu compleet  19,75

 *) vegetarisch 
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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!

Expositie Irma Krabbendam 
met ‘Ruimte’
Van 3 oktober tot en met 2 januari exposeert Irma Krabbendam 
haar schilderijen in  het kerkje van Rottum.
Irma is landschapsschilder. Wandelend over het eiland ziet 
zij achter de duintoppen nog een glimp van wat zich erachter 
bevindt. Fietsend dwaalt haar oog oneindig over de graanvelden. 
De verwondering als de zon ondergaat en het maanlicht de 
horizon doet oplichten. In de schilderijen van Irma is de horizon 
steeds duidelijk aanwezig. De horizon benadrukt nog eens 
extra de oneindigheid van de ruimte. Laat u meevoeren over de 
eilanden, langs de akkers op het Hogeland en ervaar de ruimte 
in de natuur. De expositie is dagelijks te bezichtigen in het kerkje 
van Rottum, de toegang is gratis en er is voldoende ruimte in het 
kader van Covid-19-maatregelen.
Meer informatie:  irma@detheepot.nl of www.detheepot.nl .

Nieuws van de Boeken-Lees-Kamer
Deze keer wil ik de lezers kennis laten maken met een bijzondere 
serie: Moderne Kunst in de twintigste eeuw. Moderne kunst? 
Moeilijk, moeilijk denk je dan. Wat houdt dat in en hoeveel 
stromingen zijn er dan wel niet? Futurisme, Expressionisme, 
Surrealisme, allemaal moeilijke woorden en begrippen.

Maar daar gaat het eigenlijk 
niet om natuurlijk. Het gaat 
om wat je beleeft bij het 
kijken naar deze kunstwerken. 
Schokken die of moet je er 
om lachen of zetten ze je 
aan het denken? Dat is het 
allerbelangrijkste in de kunst: 
wat doet het met jou.
En deze serie is een mooie 
kennismaking om je te 
verdiepen in de moderne kunst 
van de afgelopen eeuw.

De oorlogen hebben een 
belangrijke rol en invloed 
gehad; de veranderende 
wereld speelde ook een 
grote rol, de positie van de 
vrouw, de politiek en het 
socialisme: allemaal zaken die 
hun invloed hebben gehad 
op de beeldende kunst. Ook 

zijn er bekende Nederlandse 
kunstenaars die een grote 
plaats hebben ingenomen. 
Vincent van Gogh, Theo van 
Doesburg, Piet Mondriaan en 
Willem de Kooning. Ze hebben 
allemaal een eigen manier 
gevonden om in hun kunst 
hun ideeën tot uitdrukking te 
brengen. Dat was niet altijd 
gemakkelijk en heeft hen ook 
niet altijd de roem gebracht die 
ze verdienden.
De serie brengt dit allemaal 
prachtig in beeld, de illustraties 
zijn erg mooi. De tekst is 
soms wat ingewikkeld, maar 
de boeken zijn ook goed te 
gebruiken voor werkstukken op 
school.

Met vriendelijke groet,
Anneke van de Graaf
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Mit naal en droad
Wizzen joe wel dat wie 
hier aal wel datteg joar n 
handwaarkclub hemmen?
Vrouwenraad begon der 
vrouger mit. Elkenain kon der 
hèn goan. Nait elk holdt van 
handwaarken, mor t is n mooi 
tiedverdrief bie haarst- en 
winterdag.
Aal gaauw haren wie n groepke 
laifhebbers bie mekoar. Wie 
begonnen ien n zoaltje van 
t Schienvat. Hanny de Vries 
was ons laaidster en dat is ze 
nog aaltied. Wat zai leerde bie 
Vrouwen van Nu gaf ze deur 
aan ons clubke.
Ale joaren wer der n aander 
techniek bie de kop pakt. Om 
n stuk of wat te nuimen: Zaans 
stikwerk, Richelieu, Tapisserie, 
Reliëfhaken, Vrij borduren, 
merklappen maken, Patchwork, 
Hardanger en goa zo mor deur.
Woarom wait k nait, mor 
noa n zetje verhoesde de 
club noar hoeskoamer van 
vraauw Cleveringa tegenover t 
Schienvat. Zai was tot op hoge 
leeftied n echte handwaarkster. 
Dou wie ‘Schildern mit de naal’ 
deden, was ze hail grootsk op 
heur borduurde Kerkstroat.
Nou zitten wie aal weer 
joaren bie Hanny ien koamer 
rond open heerd. t Binnen 
nait allenneg vraauwen oet 
ons drij dörpen, ze komen 
overaal vot. Noast Kannes en 
Röppen komen ze oet Tolbert, 
Ten Boer, Oethoezen, en 
Zanneweer. Mit mekoar binnen 
wie tien man.
Eerst goan we thee en 
kovviedrinken mit wat lekkers 
derbie dat Hanny bakt het. 
Ondertied wordt t dörpsnijs 
even bie laangs goan en din 
goan we lös. Ain veur ain 

kriegen we de beurt om te 
loaten zain wat ie ien vattien 
doagen doan hemmen. Elk 
mag der wat van zeggen en 
van dichtbie bekieken. Wie 
kroaken niks òf en der wordt 
veul snaard.
As ie aal zo laank mitdoun is t 
sums stoer om op te bedenken 
wat je nou ais weer moaken 
zellen. Toch lukt t aaltied weer 
en aans moak je wat veur n 
aander.
Van t joar maggen wie deur 
corona nait bie mekoar komen. 
Dat is maal, mor t is nait aans. 
Meschain ain veurdail: Nou 
kinnen wie gain steken valen 
loaten!

Anje van der Hoek-Linstra

Zummer is over
De zummer van speulen
is over,
aal kinder binnen noar huus
en de regen
waikt ’t taauwchie
aan de rode
plastieken bale
lös van de boom
en de wind
jagt de bale
hoog over de huzen
noar guster.

Allain de boom
wuift hom noa.

Simon van Wattum
Oet: Twijstried

Van de Vereniging 
Dorpsbelangen Kantens
Zaken die aan de orde zijn geweest of nog gaande zijn:

Ledenvergadering
De ledenvergadering van 
22 oktober jl. kon door 
aanscherping van regels 
wederom niet plaatsvinden. 
Hopelijk kunnen we te zijner 
tijd een nieuwe datum prikken. 
De vraag om je/u beschikbaar 
te stellen om mee te draaien 
in het bestuur blijft natuurlijk 
staan! Piet Knot en Willemien 
Zigterman zijn de te vervangen 
leden en de functie secretaris is 
dadelijk vacant.

Middelstumerweg
Het voetpad langs de 
Middelstumerweg is gelukt! Er 
ligt nu een mooi wandelpad 
en menigeen heeft er reeds 
gebruik van kunnen maken. 
Verder is er bij de gemeente 
het verzoek ingediend om 
een veilige oversteek in 
combinatie met de 30 km zone 
te realiseren. 

Kademuur
De kademuur langs het 
Boterdiep aan de Oosterweg is 
geïnspecteerd en in het proces 

van herstel worden we op de 
hoogte gehouden.

Website Kantens
We zijn met financiële hulp van 
een subsidie van de gemeente 
bezig met het opzetten van 
een website. Het idee is dat het 
een platformfunctie krijgt met 
links naar de sites die door ons 
als bewoners en deelnemers 
van clubs en verenigingen veel 
gebruikt worden. Verder komt 
er algemene info van het dorp 
op te staan. Suggesties zijn 
welkom!

Contributie
Voor degene die de brief voor 
uitnodiging ledenvergadering 
en de vraag om contributie 
gemist heeft: het zou fijn 
zijn als vóór 1 november de 
bedragen betaald zijn.
 
Mocht u vragen, op- of 
aanmerkingen hebben, mail 
dan naar dorpsbelangen@
kantens.nl

Het bestuur

De appel
ik groei me rot
dat is mijn lot
zo sprak een rooie appel
ik ben een heer
zo sprak de peer
ik maak me niet te sappel

Toon Hermans
Uit: Liggen in ’t gras

Appels te koop
Goudreinetten en Zedelingen. Goed te bewaren (tot januari, 
februari, maart). Lekker voor appelmoes, appeltaart of andere 
gerechten. Geschild, ook lekker uit de hand.
Prijs: € 1,00 per zak  (+/- 10 stuks)
Waar: Molenweg 8, Kantens.
Bezorgen is eventueel mogelijk (in overleg).

Met vriendelijke groet,
Gerda Omta
T 552 623
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AGENDA Rottum 
3 oktober t/m 2 januari 2021
Kerk Rottum
10.00 – 17.00 uur
Expositie Irma Krabbendam
Gratis entree

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag op de even-weken
Geen opening i.v.m. 
coronacrisis

Zaterdag 21 november
t Schienvat
14.30 uur 
Dans- en creaworkshops

Vaste activiteiten t Schienvat

Maandag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
14.00 – 19.30 uur
Inloopspreekuur versterking-
coördinator Jaap Hut

Dinsdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
16.00 – 17.00 uur
Open spreekuur Fysiotherapie 
Kantens
17.00 – 18.00 uur
FysioFit
19.15 – 20.15 uur 
Badminton
20.30 – 22.00 uur 
Tai Chi
 
Woensdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
19.00 – 21.15 uur
You Better Work 
o.l.v. Ineke Doornbos (in 3 
groepen)

Donderdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
18.45 – 19.45 uur
FysioFit
20.00 - 22.00 uur
Danstraining Vincent & Audrey
 

Vrijdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
15.00 – 17.30 uur 
Boeken-Lees-Kamer
16.00 – 19.00 uur
Cafetaria / restaurant
(bellen voor bestelling)
 
Zaterdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
16.00 – 20.00 uur
Cafetaria / restaurant
(bellen voor bestelling) 

Kijk voor onze Menulijst 
op pagina 12.

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

KERKDIENSTEN
Gereformeerde kerk 
vrijgemaakt

De kerkdiensten van GKV 
Kantens kunt u in deze periode 
online meekijken. 
Elke zondagochtend wordt 
er om 09.30 uur een dienst 
live uitgezonden op YouTube. 
Deze kunt u vinden door 
als zoekfunctie ‘Beamteam 
Kantens’ in te vullen. 
Vervolgens kunt u op dat 
account klikken (en eventueel 
abonneren).

Kerkdiensten Chr. Geref. Kerk 
Kantens

Zondag 1 november
09.30 uur - Kandidaat J.C. Pronk
14.30 uur - Kandidaat J.C. Pronk

Woensdag 4 november
Dankdag
19.30 uur - Leesdienst

Zondag 8 november
09.30 uur - Kandidaat A. Veuger
14.30 uur - Kandidaat A. Veuger

Zondag 15 november
09.30 uur - Kandidaat J. van 
Limbeek
14.30 uur - Kandidaat J. van 
Limbeek
 
Zondag 22 november
09.30 uur – ds. H. Fahner
14.30 uur – ds. H. Fahner

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 0900-0608 num-
mer voor meer informatie. 
www.vtng.nl voor informatie 
over dienstdoende praktijk en 
telefoonnummers

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

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

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

MAALTIJDSERVICE  
OOSTERLENGTE: 
T 0597 – 412613

Heeft u nog oud ijzer 
of andere metalen zoals oude 

accu’s en u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met: 

B. Bultena T 551892, 
J.R. Wever T 552757 

Wij halen het bij u op 
en de opbrengst gaat naar de 

ijsbaanvereniging van Kantens.

Zondag 29 november
09.30 uur – ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur – ds. H.J.Th. Velema

Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum

Zondag 1 november
19.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk; 
Vesper
m.m.v. Vincent Hensen-
Oosterdijk, orgel
 
Zondag 8 november
10.00 uur – drs. J.W. Bassie, 
Groningen
 
Zondag 15 november
10.00 uur – drs. J.W. Bassie, 
Groningen
 
Zondag 22 november
19.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk; 
Eeuwigheidszondag
Herdenking gestorvenen
 
Zondag 29 november
10.00 uur – prof. dr. L.J. van 
den Brom, Haren
Eerste Advent

Dorpskerk Rottum

Geen diensten i.v.m. 
coronacrisis

MS collecteweek
Collectanten gezocht in 
Kantens!
Van 16 t/m 21 november 2020 
vindt de landelijke huis-aan-
huiscollecte van het Nationaal 
MS Fonds plaats. We zijn hard 
op zoek naar collectanten in 
Kantens. Help jij ons in de strijd 
tegen multiple sclerose (MS)?
Meer informatie of aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/
collecteren

Een nieuwe ontmoetingsplek 
in Kantens voor jong en oud!
Update Dierenparkje - november 2020 -

In 2020 hebben we veel gerealiseerd met het Dierenparkje 
Kantens! Nadat er een tekening was gemaakt hoe we de plan-
nen concreet voor ons zagen, is er allereerst een hek geplaatst. 
Dit hek verdeelt het parkje in een stuk voor de dieren en een 
stuk dat gebruikt wordt als parkje. Tussen beide gedeelten is 
een ‘sluis’ zodat de dieren veilig bezocht kunnen worden. 

Toen we in maart jl. con-
creet bezig wilden met 
een hovenier, werden we 
overvallen door de lockdown 
in verband met COVID-19. 
Dit betekende vertraging in 
de werkzaamheden, want we 
hadden graag in het najaar 
een opening willen hebben. 
Gelukkig kon de hovenier in 
de zomerperiode de bestra-
ting en de bloembakken 
aanleggen:
Hierdoor kreeg het parkje al 
meer vorm. We hebben in 
2020 twee keer een vrijwilli-
gersochtend georganiseerd, 
waarbij veel ‘Kantsters’ zich 
van hun beste kant hebben 
laten zien! Iedereen droeg 
een steentje bij, of dit nu met 
de schep was of met een 
graafmachine... Een kippen-

hok werd aangeschaft en 
de picknickbanken werden 
besteld!
En… er kwamen nieuwe be-
woners in het Dierenparkje:
Behalve geitjes zijn er ook 
twee schaapjes, twee kippen 
en twee konijnen in het 
parkje komen wonen, allen 
verzorgd door Klazien Werk-
man.
Tot slot hebben schoolkin-
deren van de Klinkenborg 
van de hoogste groepen er 
bloembollen gepoot.
Het team van de OBS de Klin-
kenborg wil graag betrokken 
worden bij het Dierenpark-
je, zodat kinderen op een 
speelse manier leren van de 
natuur, planten en dieren! 

De dierenpark commissie
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18.00 uur
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Foto van de maand
Op de grens tussen erf en weg
Hij staat er al… hoe lang eigenlijk? De immer postende schep die af en toe door de boer ter hand 
wordt genomen als zijn koeien de Knolweg over zijn gestoken naar vers, sappig grasland. De schep 
waarmee de weg schoon wordt geschraapt en die daarna weer geduldig mag rusten, leunen, hangen 
tegen de scheefgezakte bemoste betonnen paal. Totdat de koeien opnieuw oversteken…

© Paul Moonen

Hoe zit het met uw koffiepunten?
Als verstokte koffiedrinker weet u natuurlijk al heel lang dat er op ieder pak koffie van Douwe 
Egberts spaarpunten zijn afgedrukt. Waarschijnlijk heeft u er zelfs een groot aantal in uw 
keukenlade liggen. Die spaarpunten liggen er te wachten totdat u er voldoende bijeen heeft 
gespaard om een gratis product van de koffiebrander te ontvangen.

Diezelfde koffiebrander 
echter biedt aan om aan alle 
Nederlandse voedselbanken, 
voor iedere ingeleverde 
600 spaarpunten een 
pak koffie te leveren.                                                                                      
Helpt u Voedselbank 
het Hogeland Winsum 
koffiepunten te sparen? U kunt 
uw DE-spaarpunten zenden 
aan Voedselbank het Hogeland, 
Lombok 1 9951 SC Winsum.  
Op woensdagochtend, tussen 
10.00 en 12.00 uur, kunt u 

de spaarpunten ook komen 
langsbrengen. 
Reken er maar op dat u alle 
klanten van Voedselbank het 

Hogeland blij maakt met door 
u gedoneerde spaarpunten c.q. 
pakken DE-koffie.


