Maandelijkse
informatiekrant voor
de dorpen Kantens,
Rottum en Stitswerd.

December
40e jaargang 2020

Brief van Sinterklaas

DE KROONTJESPEN
WORDT JOUW HUIS
VERSTERKT IN KANTENS?
VAKWERK
ONZE INWONERS ZITTEN
ER NU GOED BIJ
VAN HET BOERENERF
NIEUWS VAN DE
IJSVERENIGING
NIJ IEN T LOUG
NIEUWSFLITS ADVENDO!
SINT MAARTEN
OP OBS KLINKENBORG
UITGEVLOGEN
TYGO & JARON
KERST VOOR KINDEREN
DECEMBERMAAND
FEESTMAAND/EETMAAND
VERSTERKING KANTENS
WE KOMEN NAAR U TOE
NIEUWS VAN VDK
OP STREEKMAART
IN MIDDELSOM
GRUNNEGER HOUKJE
AGENDA
FOTO VAN DE MAAND
DECEMBERACTIE
SCHUURVERKOOP

Hallo lieve kinderen van Kantens, Rottum en Stitswerd. In deze rare coronatijd kon ik, Sinterklaas,
niet met pakjesboot 12 aanmeren achter bij de molen. Jullie konden mij daar niet toejuichen dit
jaar. Helaas was er ook geen groot welkomstfeest in t Schienvat. Maar... dit jaar hebben we het
motto: als jullie niet naar Sinterklaas toe kunnen komen, dan kom ik naar jullie toe met zwarte
Piet om jullie te verrassen met een cadeautje en wat lekkers. En wat was het zaterdag 21 november jl. een mooie dag! Ondanks de regen en de harde wind. Maar dat zijn wij wel gewend.

1

Jullie vonden het prachtig dat
wij bij jullie op bezoek kwamen.
Natuurlijk op anderhalve meter
afstand. En wat hebben jullie
ouders mooie foto’s gemaakt
tijdens ons bezoek. Lopend
onderweg zijn wij vaak begroet
door toeterende auto’s, en er
waren zelfs mensen die met
ons op de foto wilden. Geweldig allemaal. We hopen dat we
volgend jaar weer met de boot
kunnen komen. Gelukkig heb
ik hier in Kantens een rustige
slaapplek gevonden, waar ik af
en toe eens kan slapen. Maar
dat horen jullie allemaal nog
wel. Vergeet allemaal niet jullie schoen te zetten en mooie
sinterklaasliedjes te zingen!
Wij gaan verder met ons werk,
want er is nog veel te doen. Zo
moeten we nog heel veel verlanglijstjes bekijken, cadeautjes
inpakken, pepernoten bakken

en snoep sorteren. Sinterklaas
zegt: “tot ziens op school en tot
op pakjesavond!”
Groeten van Sinterklaas en
zijn zwarte Pieten

Dit jaar hebben wij besloten
om geen lijstcollecte huis
aan huis te lopen, omdat we
met corona te maken hebben. Ook zijn we niet bij onze
sponsors langs geweest.
Hopend dat het volgend jaar
allemaal weer anders wordt
en dat we dan weer welkom
zijn aan de deur om het
traditioneel Sinterklaasfeest
in onze dorpen in stand te
houden zoals het hoort.
Organisatie
Sinterklaasfeest

Onze inwoners zitten er nu goed bij

(deel 1)
Van de opbrengst van de boekverkoop van het boek ‘Kantens
en zijn bewoners’ was geld over. De commissie heeft besloten
dit geld te besteden aan een doel waar alle Kansters baat bij
hebben. Zo zijn zij op het idee gekomen om picknicktafels te
laten maken door houtzagerij Talens uit Usquert en deze te
plaatsen bij:

Uw naam is?
Trijn Haan (Bredeweg 14,
Kantens)
Wat at u als kind het liefst?
Poffert en dikke rijst met
boter en bruine suiker
Wat deed u het liefst in de
kinderjaren?
Tollen, tikkertje, hinkelen,
verstoppertje, kaatsenballen en het allerliefst ging ik
elastieken.
Wat is uw grootste hobby?
Schilderen bij Gerda Onnes.
Welk beroep heeft u uitgeoefend?
Eerst van alles; werken in
een café, bij Hollandia en
Wortmann. Toen de jongste
zoon 13 jaar was, ging ik
weer naar de Mavo. Daarna
deed ik de opleiding Verzor-

ging bij Vliethoven en haalde
ik mijn diploma in Julsinghatehuis in Delfzijl. Daarna heb
ik 22 jaar bij de Thuiszorg
gewerkt en ik ben nu met
pensioen.
Wat is uw grootste ergernis?
Dat de waarden en normen
weggaan en ook het respect
voor elkaar.
Wat mist u tegenwoordig het
meest uit uw jeugdjaren?
Het sociale, de zorg voor
elkaar en naar elkaar omkijken.
Waarover maakt u zich
tegenwoordig de meeste
zorgen?
De kleinkinderen.
Wat zou u graag nog eens
willen doen?
Met Tammo naar Australië
gaan.
Wie schrijft er volgende keer
met de kroontjespen?
Anneke Nieborg.

De molen
Als eerste hebben we een picknicktafel bij de molen afgeleverd.
Hierbij waren de molenaar Gerad Werkman en Harry Hovenkamp
namens de Molencommissie aanwezig. Ze waren erg blij met de
tafel.
Nu is er meer plek voor de mensen om te zitten en uit te rusten
tijdens een fietstocht en bij het bezoek aan de molen. Eerst
werd het kleine bankje bij het water vaak gebruikt, maar deze
picknickset biedt meer ruimte.
Bovendien bakt de vrouw van de molenaar af en toe
pannenkoeken en die kunnen nu ook aan de tafel genuttigd
worden. Het is dus een cadeau voor de molen én het dorp waar
vast veel gebruik van gemaakt wordt.
Molencommissie
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Mijn naam is Ekie Bosma, geboren in december 1943 aan de
Oosterweg 15 in Kantens. Toen ik plusminus vier jaar oud was,
verhuisden we naar de boerderij op Oosterweg 4. Daar heb ik
gewoond tot ik trouwde met mijn man Jan Bos. Met hem ben ik
weer verhuisd naar Oosterweg 15.
In die tussentijd heb ik na
mijn schooltijd gewerkt in
Groningen en daarna op het
gemeentehuis in Kantens
tot vijf weken voordat onze
zoon Bram werd geboren.
Vier jaar later kregen we nog
een zoon, Jack. Ik ben nu oma
van drie kleinzoons en twee
kleindochters. We zijn vanuit
Kantens naar Middelstum
verhuisd en daarna naar
Bedum, waar ik nu nog woon,
maar mijn man Jan is in 1978
overleden.
Mijn tijd in Kantens was
prachtig! Het Sint Maartenfeest
door het hele dorp was
spannend en dan het Sint
Nicolaasfeest op de boerderij;
ieder jaar een kleurboek en
potloden, geweldig! En die
feesten waren allemaal met
mijn broers en zusters. Ze zijn
nu allen overleden.
Jarenlang was er een toneelvereniging, Reveka, in Kantens,
waar mijn broer Roelf in mee
speelde. Ze repeteerden
achter in de Gereformeerde
Kerk. Dan denkend aan Oud
en Nieuw of de verjaardag
van onze postbode onder de
toren. De eerste televisie in
het dorp was bij de familie
Holst. Blauwbekkend stonden
we voor de etalage te kijken.
Toen kregen ook mijn oom
en tante een tv en hadden ze
iedere avond de achterkamer
vol zitten. En zij maar appels
schillen! In 2014 heb ik na een
nekoperatie een incomplete
dwarslaesie gekregen, zodat

ik nu met een rollator moet
lopen. Dit is blijvend, maar het
lopen zonder gaat me steeds
beter af. Ik schilder nu graag.
Oom Appie en tante Dien (de
familie Cleveringa) hadden een
speciaal plekje in alle harten
van het gemeentepersoneel.
Tante Dien maakte de koffie
die ik dan ophaalde en
uitdeelde. Ook hadden we
weleens weddenschappen ter
secretarie, al was het wie het
laatste stokje trok. Altijd om
gevulde koeken van bakker
Dijk. Op een keer hebben we
gewed dat ik in de bakfiets van
kolenboer Harm Visser moest
zitten en dat Willy van Dam
mij om het dorp zou rijden,
achterom (Pastorieweg) en
voor het gemeentehuis langs.
Daarmee won ik een taart die
we natuurlijk gelijk met elkaar
hebben opgegeten. Zo kan ik
nog heel lang doorgaan, maar
ik eindig met de beste wensen
aan alle Kaansters. Een recente
foto doe ik er niet bij, want ik
wil graag herinnerd worden
zoals ik was toen ik alles nog
kon.
Groetjes uit Bedum van
Ekie Bos-Bosma!

Foto gemaakt in 1966
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Tot januari 2020 had nog niemand over COVID-19 of het
coronavirus gehoord. Intussen leven we in Nederland al
maanden met de gevolgen van dit virus. Er zijn allerlei
ingrijpende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van
het virus te beperken, zoals sluiting van scholen, kerken en
voorzieningen. Er wordt online vergaderd, veel thuis gewerkt
en minder gereisd. We moeten anderhalve meter afstand
houden en een mondkapje gebruiken. Al deze maatregelen
hebben voor veel mensen niet alleen gevolgen voor het
persoonlijk leven, maar ook voor het werk.

Voor het werk op de
boerderij leek het bijna
alsof het coronavirus niet
bestond, omdat heel veel
werkzaamheden gewoon
doorgingen.
De lockdown begon halverwege
maart en een week later gingen
de koeien naar buiten. Dit jaar
was een prima weideseizoen
en tot halverwege november
konden ze overdag heerlijk
buiten lopen.
In het voorjaar zijn er veel
kalfjes geboren, maar vanwege
corona was de verkoopprijs wel
lager. Want de kalvermesters
konden hun kalveren die
geslacht moesten worden, niet
zo goed verkopen, omdat de
export moeilijker ging en door
sluiting van de horeca het vlees
niet afgenomen werd.
Het was dit jaar vaak mooi
weer en we hadden gelukkig
niet lang hitte. Er was ook veel
zonnig weer met geregeld een
regenbuitje. Hierdoor was er
steeds voldoende smakelijk
gras beschikbaar en gaven
de koeien gemakkelijk veel
melk. De melkprijs was dit
jaar wel iets lager, omdat de
melkfabriek door de corona
meer kosten had en de afzet

hier en daar ook
moeilijker ging.
Sowieso kwamen
er niet zoveel
vertegenwoordigers
of handelaars bij ons
op het erf, dus het
virus had nauwelijks
gevolgen voor de
zakelijke aanloop op
de boerderij.
Het bleef natuurlijk wel
belangrijk om overleg te voeren
over welke soort brok het
beste was, in verband met de
voederwaarde van het gras
of het wintervoer. Maar dit
overleg ging prima met de
vertegenwoordiger van de
voerleverancier per mail of
telefoon.
Als de veekoopman langs
kwam, was er overleg in de
stal of buiten op het erf en
dat kon goed op anderhalve
meter afstand. Wanneer een
tractor of werktuig moest
worden gerepareerd en
naar het mechanisatiebedrijf
was gebracht, dan moest er
tijdens de reparatie buiten de
werkplaats worden gewacht
of het moest later worden
opgehaald.
Allerlei werkzaamheden op
de boerderij zoals bemesten,
kunstmest strooien, maaien,
schudden, harken en inkuilen
konden zoals andere jaren
ook gewoon doorgaan. Het
zou anders zijn als de boer
zélf door het coronavirus was
geveld …
Hilma Oudman-Dam

Sint Maarten op OBS Klinkenborg
De kinderen van OBS Klinkenborg konden woensdag 11
November Sint Maarten lopen op een manier die coronaproef
was.
De AR (Activiteitenraad) van de school heeft voor alle kinderen
van groep 0 t/m 8 een schepnetje geregeld om zo op een veilige
afstand van onze oudere en minder oudere inwoners van Kantens
hun liedje te kunnen zingen en een snoepje te kunnen ontvangen.
Sommige kinderen hebben hun schepnetje helemaal met lampjes
versierd zodat het een prachtige lichtverschijning werd.
Alles is anders dit jaar ... maar dit hebben we gelukkig kunnen en
mogen vieren!
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heel veel plezier van gehad
heb. Er waren toen 50 betaalde
medewerkers, dus genoeg
personeelszaken.

Kort nadat ik in juli mijn huis in Kantens betrokken had, kreeg ik
een briefje in de brievenbus met de vraag om iets over mezelf te
schrijven voor t Lougnijs. Hierbij dan dus een poging.
Het is een vreemde tijd. Kort
voordat de coronaspanning
uitbrak, heb ik het huis aan de
Bredeweg 24 gekocht van Hilde
Westerdijk. Daarna kwam mijn
huis in Assen in de verkoop,
maar dat gebeurde juist in
het weekend waarin de eerste
toespraak door premier Rutte
gehouden werd en de daarbij
horende regelingen
van toepassing
werden. Dat gaf de
nodige spanning bij
de verkoop, maar na
verloop van tijd is het
toch wel goed gekomen
en is mijn huis verkocht
per 1 juli.
Aan het huis in Kantens
was heel wat te doen.
Sinds de jaren 60
was er niet echt veel
aan gebeurd. Ook het
onderhoud had wel
aardig wat achterstand.
Gelukkig heb ik veel
hulp van mijn vriend, die
in Middelstum woont en de
reden is waarom ik naar deze
regio verhuisd ben. Ook mijn
broer komt geregeld helpen
met de verbouwing en andere
zaken heb ik uitbesteed aan
professionals. We hebben al
heel wat zaken aangepakt.
Er zijn bijvoorbeeld nieuwe
kozijnen geplaatst, want die
er in zaten, waren verrot en
nog maar gedeeltelijk voorzien
van dubbel glas. Daarnaast
is er spouwmuurisolatie en
vloerisolatie aangebracht.
Ook een nieuwe keuken was
noodzakelijk en we zijn nu nog
bezig met een badkamer. En
zo zijn er heel wat zaken meer
aan te pakken. Het lastige is,
dat telkens achter een klus
nog weer een andere klus
tevoorschijn komt. Zo blijven
we bezig en hoeven we ons,
ondanks de coronaregels, niet
te vervelen.
Naast het huis moet er ook
veel aan de tuin gebeuren,
maar dat heb ik voorlopig even
doorgeschoven naar volgend
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jaar, waardoor ik deze winter
de tijd heb om een plan van
aanpak en een ontwerp te
bedenken. Bij het wandelen
door het dorp heb ik heel
wat mooie tuinen gezien, dus
mocht iemand suggesties
hebben, dan hoor ik het graag.

Dan even
over mijzelf. Mijn naam is Jenny
Koppert en ik ben 71 jaar,
ook al voel ik me lang zo oud
niet. Ik ben eerder getrouwd
geweest met een militair,
waardoor ik heel wat keren
verhuisd ben in mijn leven.
Deze verhuizing was de 13e! Ik
ben geboren in een dorp ten
noorden van Rotterdam. Daar
heb ik ook mijn opleiding aan
de kweekschool/pedagogische
academie/pabo gevolgd.
Na mijn trouwen heb ik in
de provincies Utrecht (twee
verschillende adressen),
Noord-Holland (ook twee
adressen), Zuid-Holland (vijf
adressen) en Drenthe (drie
adressen) gewoond. Toen we
in Drenthe kwamen wonen
heb ik het onderwijs verlaten
en ben ik terecht gekomen
in de bibliotheek. Bij mijn
pensionering was ik directeur
van Bibliotheek Assen.
Ondertussen heb ik ook nog
een opleiding gevolgd aan de
Hanze Hogeschool (Personeel
en Arbeid) waar ik bij mijn
werkzaamheden als directeur

Ik heb twee kinderen, die
beiden getrouwd zijn en
niet in de buurt wonen. Mijn
dochter en haar man wonen
in Voorschoten (bij Leiden in
de buurt) en mijn zoon en zijn
vrouw wonen in Helsinki. Ik
heb ze beiden al heel lang niet
in levende lijve gezien, vooral
mijn zoon en schoondochter
in Finland. Gelukkig hebben
we de beschikking over
Skype, facetimen en video via
Whatsapp. Daar maken we
veelvuldig gebruik van en
op die manier heb ik ze
ook een rondleiding in
en om het huis gegeven.
Ook heeft mijn zoon
op deze manier een
rondleiding kunnen
geven door hun nieuwe
huis in Finland.
Gedurende mijn
hele leven heb ik me
altijd ingezet voor
vrijwilligerswerk. In
mijn jeugd als leiding
bij scouting, daarna
vaak buurthuis- en
jeugdwerk en later
bij IVN (Instituut Voor
Natuureducatie),
waar ik in het bestuur gezeten
heb en bij het Drents archief.
Al deze activiteiten zijn gestopt
door mijn verhuizing en door
corona. Toch wil ik wel weer
wat oppakken. Er is vast wel
vrijwilligerswerk te vinden,
dus is er ergens behoefte, dan
houd ik me aanbevolen. (Ik ben
niet zo’n verzorgend type, dus
dat heeft niet mijn voorkeur).
Toen ik na mijn pensionering
meer tijd kreeg, ben ik
begonnen met bridge. Ik had
daar veel plezier in. Helaas
is mijn partner in Assen in
verband met leeftijd gestopt
en ik zou het nu hier wel weer
op willen pakken, maar ik heb
geen partner en geen club.
Graag zou ik me bij een groep
of een club aan willen sluiten
en ben ik op zoek naar een
bridgepartner. Helaas is dat
door corona nog niet gelukt,
dus als iemand me op pad zou
kunnen helpen, dan zou ik dat
heel fijn vinden.
Daarnaast handwerk ik graag,
vind ik zwemmen fijn (ja, ik

ben al een aantal keren met
een groepje uit Kantens mee
geweest naar het zwembad in
Bedum en dat beviel me heel
goed, maar helaas is dat nu
weer even gestopt) en houd ik
van tuinieren. Dus daar kan ik
me heel goed mee vermaken.
Als dat niet zo was, had ik dit
huis niet moeten kopen. Mijn
vriend heeft een boot en daar
gaan we graag mee op stap.
Een paar jaar geleden zijn we
er drie maanden mee naar
Scandinavië geweest. Een
prachtige reis.
Het voelt goed om in Kantens
te wonen. De mensen zijn erg
hartelijk. Als ik in de voortuin
bezig ben is er altijd wel
iemand die een praatje met me
aanknoopt en met de buren
kan ik goed opschieten. Ik werd
ook hartelijk ontvangen. In het
weekend van mijn verhuizing
stond er een prachtige bos
bloemen op de stoep als
welkom van alle buren. Ik was
daar erg verrast over en het
voelde ontzettend fijn. Ik vind
het ook erg leuk om nieuwe
mensen te ontmoeten, dus
mocht je het leuk vinden, kom
dan rustig eens langs! Ik hoop
de rest van mijn leven nu hier
te kunnen blijven wonen.
Het huis zelf is, ondanks alle
werk dat er aan te doen is, een
prachtig huis. Ik was verrast
te ontdekken, dat dit huis het
laatste ontwerp blijkt te zijn
van de bekende Groninger
architect Sietse Veenstra,
ontworpen voor de familie Van
Dam, die er best lang gewoond
heeft. De plek waar het ligt is
ook mooi. Ik heb al geregeld
reeën door het land zien lopen
en het uitzicht is zo weids en de
luchten zijn vaak zo mooi. En
dan de bomen langs de weg.
Wat een grote lading peren
is er af gekomen! Ik heb nog
nooit zo vaak stoofpeertjes
gegeten!
Het enige dat me verbaast
is het verkeer. Het is zo veel
en er wordt zo hard gereden,
ondanks dat er een 30kmbord staat. En wat zijn er grote
landbouwvoertuigen. Ik wist
niet dat ze zo groot zijn en zo
hard kunnen rijden.

Het dierenparkje

Onze inwoners zitten er nu goed bij

(deel 2)
Van de opbrengst van de boekverkoop van het boek ‘Kantens
en zijn bewoners’ was geld over. De commissie heeft besloten
dit geld te besteden aan een doel waar alle Kansters baat bij
hebben. Zo zijn zij op het idee gekomen om picknicktafels te
laten maken door houtzagerij Talens uit Usquert en deze te
plaatsen bij:

In het vorige Lougnijs stond al een update over het Dierenparkje. Maar er valt toch nog weer wat te melden: er zijn twee
picknickbanken geschonken (gemaakt door Talens uit Usquert) die een mooie plek hebben gekregen. Heel erg bedankt
boekencommissie Kantens voor deze gulle gift!!
Het parkje is nu ook regelmatig open, al is het hek naar de dieren nog dicht. Maar er kan gespeeld en gezeten worden op de mooie
banken en de beestjes zijn uiteraard te bewonderen! We zijn bezig met de laatste voorbereidingen en dan hopen we in het voorjaar
van 2021 een opening te kunnen houden!
Bestuur Dierenparkje

Daar wordt aan de deur geklopt….
De kinderen zijn al een week helemaal in de ban van Sinterklaas en het Sinterklaasjournaal… Weet Sinterklaas wel waar ik woon?
Kan Piet nog wel naar binnen nu onze schoorsteen dicht is gemaakt? Iedere dag wordt er druk gespeeld als Sint en Pet, worden er
cadeautjes in de schoenen gestopt en zingen we heel veel liedjes!
En toen stond Sinterklaas op zaterdag 21 november ineens met twee pieten voor de deur! Sinterklaas was nog nooit bij ons thuis geweest, dus dat was toch wel heel erg spannend en bijzonder. Wat lief dat Sinterklaas in deze tijd van COVID-19 helemaal naar Kantens
kwam om de kinderen persoonlijk gedag te zeggen, met alvast een mooi cadeau! Hier thuis wordt er al druk met de nieuwe cadeaus
gespeeld.
‘Dank u Sinterklaasje!’
van Jelle & Emiel

Het is een heel verhaal
geworden. Ik hoop dat het leuk
is om te lezen. Wie weet kom ik
u hier of daar nog eens tegen.
Jenny Koppert
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Versterking Kantens
Nieuwsbrief
De gezamenlijke nieuwsbrief door de gemeente, De Delthe en
NCG over de versterking in Kantens verschijnt begin december
voor de derde keer op rij. Deze keer gaan de organisaties in op:
De tijdelijke woningen: voor wie zijn ze en hoe wordt bepaald
wie er als eerste naar toe verhuist?
De afspraken tussen rijk en regio over aanvullende
maatregelen voor de versterking en perspectief van woningen in
het aardbevingsgebied.
Voorstellen van RIZOEM, het bureau dat De Delthe gaat helpen
bij de versterkingsaanpak.
De vorige nieuwsbrieven zijn terug te lezen via www.
hethogeland.nl/aardbevingen.
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 aanwezig die u een luisterend oor biedt of
helpt met verschillende instanties.

Tygo & Jaron
Zo, wat een zwaar werk!
Een blaadjesbult opruimen van 4 meter lang! Dit deed ik
met behulp van vriend (Jaron), slechts een kruiwagen en een
skelterkar. We deden de bladeren in een grote kooi, die vulden we
tot de rand. Die zit voorlopig wel vol!!
Tygo Knot (8 jaar)

Contactgegevens:
Jaap Hut, Projectleider Versterking
T 088 3459214

Wordt jouw huis versterkt in Kantens?

Deel je ervaringen!

Het is inmiddels alom bekend dat er meerdere huurders en
eigenaren van woningen in Kantens de komende jaren te maken
krijgen met de versterkingsopgave.
De plannen worden steeds concreter en de Kantsters worden via
de nieuwsbrief en brieven hierover geïnformeerd. Als alles
volgens planning verloopt, kunnen in het voorjaar 2021 de
eerste bewoners verhuizen naar de tijdelijke woningen aan
de Bredeweg. We denken dat het interessant kan zijn om de
ervaringen te laten zien, zodat we van elkaar kunnen leren.
Daarom zoeken wij:
huurders én particulieren die meedoen aan de
versterkingsopgave en die ons via t Lougnijs op de hoogte willen
houden in het hele proces, als een soort dagboek.
In overleg met de redactie van t Lougnijs kijken we naar een
passende vorm om de ervaring op papier of in beeld te vertalen.
Denk aan het omschrijven van jouw verwachtingen en ervaringen
in de verschillende fases van het project. Of aan het geven van
tips waar andere bewoners in de toekomst iets aan kunnen
hebben. Op deze manier leven we als dorp met elkaar mee en
doen we het samen!
Heb je interesse om hieraan mee te doen? Neem dan contact op
met de redactie via info@tlougnijs.nl.

Zakje zout
Zaterdagochtend 21 november waren we een beetje zenuwachtig.
We keken aldoor uit het raam om te kijken of Sinterklaas er al aan
kwam met zijn Pieten. Tegen half twaalf zagen we de Sint en zijn
Pieten bij ons in de straat. Ze gingen bij alle huizen langs waar
kinderen wonen en wij maar wachten voor het raam. Nadat ze bij
Lynde en Aynnely langs waren geweest, kwamen ze toch echt onze
kant op. Vol spaninning gingen
wij naar de voordeur. Samen met
papa en mama maakten we een
praatje met Sinterklaas en zijn Pieten. Wij kregen een leuk cadeautje
en Sinterklaas vertelde dat we
onze schoen mochten zetten. De
hoofdpiet zei dat papa een zakje
zout kreeg in zijn schoen. Maar
dat is niet gebeurd. Papa had
geluk!
Wij zijn heel blij dat Sinterklaas
niet thuis werkt dit jaar!
Groetjes Marin en Lise Gast
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betekent veel werk en veel
administratie!
Als de aardappelen aan de
pootgoednorm voldoen,
worden ze geoogst en in
de schuur opgeslagen als
pootgoed met een bepaalde
klasse. De afgekeurde
aardappelen zijn dan voor de
consumptiemarkt.

Uitdagend werk als keurmeester bij de NAK
Mijn naam is Jan Jensma. Samen met Pian Nomden en onze
kinderen Daan, Wout en Bente wonen we in Kantens aan de
Middelstumerweg. Ik ben opgegroeid in Toornwerd op de
boerderij waar nu mijn broer met zijn gezin boert.
Na het volgen van de lagere en
middelbare landbouwschool
was het de bedoeling om
agrariër (boer) te worden
op het ouderlijk bedrijf.
Dit is, na wat werkervaring
op te hebben gedaan op
verschillende plekken, helaas
niet doorgegaan. We hebben
ook nog geprobeerd met
een externe financier een
melkveebedrijf in Duitsland te
kopen. Nadat we een aantal
bedrijven hadden bekeken,
besloten we het toch niet
te doen, omdat de kans om
binnen enkele jaren een geheel
eigen bedrijf te hebben klein
was.
Daarna ben ik bij een
akkerbouwer die o.a.
aardappelen teelt en bij
Loonbedrijf Wieringa in Bedum
aan het werk gegaan. Na
jarenlang plezierig werken
ben ik daar per 1 maart 2020
weggegaan en bij de NAK
begonnen.
De aanhouder wint, want
nadat ik al een paar keer
gesolliciteerd had, ben ik
dit voorjaar aangenomen
bij de NAK (Nederlandse
Algemene Keuringsdienst voor
zaaizaad en pootgoed van
landbouwgewassen).

Ik heb daar de functie van
aardappelkeurmeester. Als
keurmeester dien je zorg
te dragen voor behoud van
kwaliteit van de gewassen,
zoals voorgeschreven is in de
richtlijnen. De aardappelteelt
en graanteelt worden het
gehele jaar door gecontroleerd
door de NAK.
Er worden ongeveer 42.000
ha pootaardappelen geteeld
in Nederland, waarvan
9.500 ha in Groningen. Een
pootaardappel wordt gepoot
voor vermeerdering en dient
uiteindelijk als pootaardappel
(laatste stap) voor de
consumptieaardappelteelt.
Als keurmeester kom je
op de bedrijven voor o.a.
grondprikken, veldkeuring,
monstername, partijkeuring
en certificering. Deze
werkzaamheden vinden dus
het jaar rond plaats en zijn zeer
verschillend.
Als keurmeester moet
je voor elk deel van de
werkzaamheden een
kwalificatie hebben. Hier ben
ik nog mee bezig en ik moet de
laatste, de ‘partijkeuring’ nog
halen. Deze opleiding begint
half november.

Om pootaardappelen te
mogen telen moet de grond
worden onderzocht op aaltjes,
genaamd AM-onderzoek. Deze
aaltjes leven in de grond en
zijn slecht voor het gewas. Wij
moeten dan grondmonsters
nemen van het perceel. Dit
gebeurt met een prikstok
lopend door het land of
met de quad. Het perceel
wordt opgedeeld in stroken
van meestal 0,33 ha. Per
strook nemen we dan één
grondmonster. Ik doe dit zelf
lopend door de velden. Dit
kan het hele jaar rond als het
weer het toelaat en als er geen
grote gewassen op staan. Alle
monsters worden onderzocht
in ons eigen laboratorium in
Emmeloord. Hier is ook ons
hoofdkantoor gevestigd.
Na het onderzoek volgt de
laboratoriumuitslag. Je hebt
dan besmette stroken of
stroken vrij van aaltjes.
Op de vrije gedeelten land
mogen pootaardappelen

geteeld worden. Als
keurmeester controleer je na
het poten of de pootgoedteler
zich daar ook aan gehouden
heeft. We meten de percelen
land op met de meetstok.
Zonder AM-vrijverklaring geen
pootgoedteelt dus.
Als de aardappelen gepoot
zijn en het gewas later
boven de grond komt,
volgen de veldkeuringen.
De keurmeester loopt dan
door de gewassen om kijken
of er zieke planten in staan.
Vaak worden deze planten
ziek gemaakt door bacteriën,
virussen of schimmels. Hier
zijn normen voor per klasse
van in het veld staande gewas.
Elk aardappelveld - groot of
klein - moet zo beoordeeld
worden. Op een akker (perceel
van de boer) kunnen meerdere
percelen aardappelen groeien.
Dit wordt aangegeven met
een bordje op de scheiding.
Sommige boeren hebben wel
100 veldjes aardappelen. Dit

Elke opgeslagen partij
aardappelen heeft zijn eigen
nummer gekoppeld aan zijn
perceel in het veld. Hier moet
nu een nacontrolemonster
uit genomen worden.
Zo’n monster bestaat
uit 205 aardappelen per
perceelsnummer; dit natuurlijk
zo goed en eerlijk mogelijk
verdeeld over de partij.
Het monster gaat naar het
laboratorium voor onderzoek
op o.a. virussen. Dit onderzoek
gebeurt met dezelfde PCR-toets
als de coronatest.
Als deze uitslag goed is (aan de
norm voor deze partij voldoet)
mag deze partij aangeboden
worden aan de wereldmarkt.
Het ontvangende land heeft
ook eisen waaraan deze
aardappelen moeten voldoen,
waardoor er dan nog een
partijkeuring volgt.
Voordat de aardappelen
bij de aardappelteler

van het erf mogen naar
iemand anders, moet dit
gecertificeerd worden. Ook nu
moeten de aardappelen aan
afleveringsnormen voldoen én
aan de landeneisen. Landen
hebben veel verschillende
eisen, bijvoorbeeld vrij van
grond of bijna vrij van grond.
Ook uiterlijke afwijkingen
dienen binnen bepaalde
percentages te blijven.
Hier moet de keurmeester op
controleren en in overleg met
de boer zorgen dat het aan de
eisen voldoet voor aflevering.
De NAK geeft dan het vereiste
certificaat af.
Als de boer aan het afleveren
is (bijvoorbeeld in zakken voor
verkoop) vindt er dagelijks een
controle plaats.
Daarnaast voert de NAK ook
nog meerdere controles uit
voor de NVWA (Nederlandse
Voedsel en Waren Autoriteit),
maar zover ben ik nog niet.
Ik hoop dat ik jullie een kijkje
heb kunnen laten nemen
in mijn boeiende werk als
keurmeester. Ik ben blij dat ik
de overstap heb gemaakt!! Zo
zie je maar dat de aardappel
die u op uw bord heeft een
lange ontwikkeling heeft
doorgemaakt.
Jan Jensma

Nieuws van de

Nieuwe en lopende zaken die het dorp Kantens aangaan:
Website Kantens
Er is een eerste opzet gemaakt
voor de vernieuwde website
voor en over Kantens. De
eerste indruk is veelbelovend.
Er zal nog veel tijd en energie
in gestopt moeten worden om
het geheel zo te krijgen dat
het voor een ieder leesbaar
en makkelijk te gebruiken is.
Mochten er mensen zijn die het
leuk vinden mee te denken of
doen in het ontwikkelen van de
site, meld je dan bij Francis van
der Kamp ( M 06 21 89 13 63
of E francisvdkamp@hotmail.
com).
Groenvoorziening
De voetpaden in het bos
zijn door de gemeente weer
begaanbaar gemaakt. De
slechtste stukken zijn voorzien
van nieuwe schelpen. Ook op
het kerkhof zijn de paden van
nieuwe schelpen voorzien,
zodat het geheel er weer netter
uitziet en beter begaanbaar is.
Schandpaal
Binnenkort zal de plaquette
bij de schandpaal worden
geplaatst. De boekcommissie
heeft hiervoor geld beschikbaar
gesteld, zodat wij dit kunnen
realiseren.
Kerstboom
Ook dit jaar zal er weer een
kerstboom geplaatst worden
bij t Schienvat. Zoals altijd
gaat dat na Sinterklaasavond
plaatsvinden. Mocht je tijd en
zin hebben om ons mee te
helpen, meld je dan aan via het
bekende e-mailadres.

gegadigden zich melden.
Daarom hierbij het verzoek:
meld uw wens!
Nieuwe leden
Helaas zijn wij door corona
niet in staat geweest om door
het dorp te gaan voor het
werven van nieuwe leden.
Het ledenaantal van VDK is
de laatste 10 jaar gekrompen,
door verhuizing en het
overlijden van de leden. Leden
zijn van groot belang voor het
werk van VDK. Namens onze
leden blijven we ons inzetten
voor dit mooie dorp, o.a. het
organiseren van activiteiten
en wensen bespreken met de
gemeente en Provincie. Het
lidmaatschap kost per gezin
slechts € 6,00 per jaar; voor
alleenstaanden € 3,00. Meld je
dus aan, dit kan o.a. via de site
dorpsbelangen@kantens.nl.
Ook wanneer je een actieve
rol als bestuurslid wilt spelen:
wees welkom! We vergaderen
ongeveer eens in de 6 á 8
weken.
Tenslotte: er komen weer
veel klachten binnen over
hondenpoep om en rond de
molen. Daarom het verzoek:
neem het mee of deponeer het
in de afvalbak die daarvoor bij
de molen staat.
Het bestuur

Bouwkavels
We vangen geluiden op dat er
behoefte is aan bouwkavels
in Kantens. De gemeente
heeft vooralsnog die geluiden
(nog) niet opgevangen. Als er
concrete belangstelling bestaat,
in het dorp en daarbuiten,
om een nieuwe woning te
bouwen in Kantens, zullen er
nieuwe kavels moeten worden
gerealiseerd. Om dit kracht bij
te zetten naar de gemeente
toe, is het van belang dat
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Nieuwsflits Advendo!
Nog een paar maanden en dan kunnen we weer op de bühne!
Althans, dat hadden we gehoopt. We zijn vanaf september
bij elkaar gekomen om te praten over wat we gaan doen
dit toneelseizoen. Wij als vereniging konden gelukkig wel,
ondanks Covid-19, bij elkaar komen op gepaste afstand.
Vervolgens zijn we op het idee gekomen om dit jaar zelf een
stuk te gaan schrijven dat past bij dit jaar: “Corona”.
Wij vinden dit ontzettend
jammer en hadden het graag
anders gezien.

Onze inwoners zitten er nu goed bij

t Schienvat
Hè hè... daar word je moe van?
En dan wil je kunnen zitten? Toch? Nou, dat is dus geregeld. Maar,
misschien moet ik vooraan beginnen…
Afgelopen zomer, weten jullie nog? Geen coronaregels, ten
minste, niet zoveel. En warm. Erg warm op sommige dagen.
Zo warm dat het verkoelende Boterdiep, bij het bruggetje tot
jeugdzwembad gepromoveerd werd. Ongezond? Ach, weet ik niet,
want vroeger sprong iedereen in het dichtstbijzijnde water om te
verkoelen en loosden plezierjachtjes en beroepsscheepvaart de
toiletten rechtstreeks op het buitenwater. Misschien weten we
teveel tegenwoordig.
Maar even terug. De jeugd wist het bruggetje met het verkoelende
water eronder wel te vinden. Muziekje erbij, echte boom-boom
erop en gezellig rondhangen. En oeps, ja ... dat boom-boomboxje
werkt op stroom. Thuis opladen en dan kun je wel een hele dag
luisteren. Maar, wat blijkt, na een poosje red je het niet meer
een hele dag zonder opladen. En niet iedereen heeft zo’n boomboomboxje bij zich.
Klein sprongetje verder in de tijd, ergens begin oktober. In de
avond werd het al donker en opeens valt het me op dat het
‘zwemgroepje’ weer te zien is. Niet bij het bruggetje, maar bij
en rond de ingang van t Schienvat. Nog steeds met boomboomboxje... Na wat overleg (éénzijdig?) is het geluid inmiddels
iets zachter geworden. Maar nog steeds muziek erbij. En ja, ook
even (eenzijdig) overleg dat de dingen wel heel moeten blijven en
dat vergaderende grote mensen het niet leuk vinden als er over
de trap gerend en op de deur geklopt wordt. Het is nu toch nog
geen Sinterklaas? Dus ook dat is weer allemaal goed gekomen.
Maar, de grote vraag bleef, waarom hangen die kids daar steeds
rond? Als de ouders gezellig in t Schienvat aan het eten zijn,
even bijkletsen bij een drankje is het wel te begrijpen. Maar ja,
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(deel 3)
Van de opbrengst van de boekverkoop van het boek ‘Kantens
en zijn bewoners’ was geld over. De commissie heeft besloten
dit geld te besteden aan een doel waar alle Kansters baat bij
hebben. Zo zijn zij op het idee gekomen om picknicktafels te
laten maken door houtzagerij Talens uit Usquert en deze te
plaatsen bij:

We hebben al het een en
ander op papier en zijn
dolenthousiast om dit te
kunnen uitwerken tot een mooi
stuk, helemaal door ons in
elkaar gezet! Helaas zijn er bij
de laatste persconferentie weer
aangescherpte maatregelen
vrijgegeven.
Hierdoor kunnen wij op dit
moment niet verder gaan
en dat betekent dat we onze
jaarlijkse uitvoering, die altijd
gespeeld wordt in het laatste
weekend van januari, moeten
laten varen.

Mocht er later in het jaar 2021
meer versoepelingen komen,
dan kunnen we eventueel nog
een andere datum bespreken
en tóch voor u een gezellige
avond neerzetten. Maar dit is
iets dat we moeten afwachten.
Wij houden u natuurlijk op
de hoogte en hopen op uw
begrip. Want gezondheid staat
voorop; ook bij Advendo! Dus
denk om elkaar en blijf gezond,
dan kunnen we elkaar hopelijk
weer gauw in grotere getale
ontmoeten.
Lieve groet,
Bestuur & spelers van Advendo

corona heeft daar een streep door gezet en nog steeds verschijnt
de jeugd er bijna dagelijks. Ook wel eens in de middag, na
(middelbare) schooltijd zie je ze, over de fiets hangend en op hun
telefoon kijkend...
Wacht eens, telefoon? En dan zie je ook soms een draadje!
Draadje? (telefoon = toch draadloos?). Dan komt de aap uit de
mouw...
We hebben best een redelijke internetvoorziening in t Schienvat.
En die apparatuur voorziet in een gastennetwerk. Dat staat
open, niet om te netflixen, maar wel voor berichtjes en zo. En
dat open deel is zó sterk, dat heeft ook buiten nog wel bereik. En
weet je wat handig is? De gemeente heeft vóór t Schienvat ooit
(ongevraagd en zonder overleg) een mooie fiets-acculaadpaal
geplaatst. Voorzien van gewone 220 stopcontacten. Wel vier
stuks... Het is dus een perfecte hotspot! Snel internet en
stroom voor meer mensen tegelijk voor het opladen van boomboomboxjes, telefoons en alle ander oplaadbare zaken. Dus als
je na school, net even voordat je thuis je huiswerk gaat maken,
nog even met je sociale netwerk wilt bijkletsen, ga je even langs t
Schienvat. En als je ‘s avonds nog even lekker buiten het zicht van
de ouders wilt socialiseren, ga je gewoon naar t Schienvat!
Enne wat betekende dat “daar word je moe van?” aan het begin
van dit verhaal? Nu, dat er inmiddels een mooie houten tuinbank
geplaatst is. Zie het verhaal daarbij elders in deze uitgave. Ze
kunnen nu ook gewoon gaan zitten. En weet je wat er door mijn
hoofd schoot toen ik dat zag? We moeten er eigenlijk een dakje
boven maken, misschien een soort veranda, misschien een beetje
verhoogd. Dan kunnen ze ook nog droog zitten. En dan zie ik
weer mogelijkheden voor muziek, buiten, op een klein overdekt
podiumpje... misschien, ooit, als corona ons weer verlaten heeft.
Jan Westerlaken
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Op streekmaart in Middelsom

Zummer 2020
Vrouwen van Nu sturen heur
leden aalgedureg n mailtje. Zai
kinnen ien dizze coronatied
gain oavends beleggen. Om
joe wat aan gaang te hollen,
sturen ze noast verainennijs
puzzels en spreekwoorden en
ien september kregen wie de
vroag of wie n stukje schrieven
wollen hou wie zummer 2020
beleefd haren.
Doar mos k eerst stief over
prakkezaaiern. t Haar ja
alpmoal niks om hakken
wat wie beleefd haren. Dou
der ien maai wat meer mog,
binnen wie noa wekenlaank
bosschoppen aan hoes
bezörgen loaten eerst zulf
mor ais weer noar t maart
en winkels goan. Wat nije
bloumen op stoup en terras, t
gaf joe wat moudveren.
Bie zunneg weer gingen wie op
terras zitten om vitamine D op
te snoeven en je konden toen
ienkieken.
Op n zotterdagoavend deden
wie wat dat wie aans nooit
doun zollen. Wie gingen
noar t carillonconcert op t
Concordiaplain ien Middelsom.
Gewoon ien auto zitten, t
roamke omdeel en meziek
luustern en ondertied noar lu
om ons tou kieken. t Vil mie mit
houveul lu doar op òf kwamen.
Ook gonnent dij op n stoultje
ien t Asingapark zitten gingen.
n Rondje Hoogelaand kwam
ook zo nou en din aan bod.

Eefkes deur poller hèn,
gewazzen kieken, woar wie
nait veul kiek op hemmen en
mor weer op hoes aan. Och,
t binnen alpmoal mor klaine
geneugten.
En soavends allenneg noar
programma’s kieken woar je
n beetje van opmontern deden.
Nou zitten wie ien de twijde
coronagolf. As ie nait aan t
waark huiven, wat doun ie
den haile doagen? Kinnen ie
doagen n beetje omkriegen?
Vrouger zat mien opa op zien
allaintjes bie grode toavel te
patiencen. Hai heurde of zag
niks. Alpmoal riegjes koarten
dij hai hinneweer gooide. k
Hol nait van koarten of Mens
erger je nieten, mor wél van
woordspultjes.
t Laifst goa k ale doagen n
èndje bie stroat laangs en hier
en doar n proatje moaken,
mor den mout ie goud baineg
weden.
As k zeg dat k mie verveel, is
der hier ien hoes aaltied ain dij
ropt: ”Zel k sjoelbak van boven
hoalen?” Nee, laiver nait, zeg k
den, mor as corona nog laank
duurt, wait k t zo net nog nait.
Anje van der Hoek-Linstra

Komst ook boeten?
Kom, loop weer es n rondje
en zwaai dien aarms zwiereg lös,
kiek es noar aal dij vogels,
bin ze nait prachteg uutdöst?
Zuik es n keer n schelpkespad,
verwonder die om wastoe zugst
as ofst veur t eerst noar boeten magst
en as n kiend kikst noar n mug.
Zo wordt aal t grieze kleureg
en elke dag weer aans,
wordst zulf ook weer wat fleureg
gun die zo’n boetenkaans.
Coby Poelman-Duisterwinkel
Oet: Toal en Taiken
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Puutholder van ons GTC (Grunneger Toal Clubke), Aaldert
Ritzemoa, was vervoaren van Kannes noar t schitternd dörp
Middelsom en woonde nou in n prachteg hoes mit n schiere toen.
Veurzitter van GTC ordonnaaierde, dat Aaldert een bos bloumen
toukwam, omreden hai was aal van begun of aan n veurtreffelke
puutholder west. Ik woonde ja in Middelsom en zol t regeln.
Zörgde veur bloumen, betoalde reken en kreeg bewies mit, dat ik
in knip dee. Kloar!
Guster was in Middelsom
streekmaart en doar goa ik
aaltied geern eefkes hìn. Koop
mie wat Grunneger worsten,
stukje deurwozzen rookspek
en ìndjebonen, lekkere abbels
en peren en zukswat meer.
Visboer was dr ook n moal
weer en ik zaag dat dij ook
rookt oal haar! Ain van mien
klaainkinder haar meschain
corona, van dij gevolgen dat
haile femilie in Hoezen naarms
hìn kon. Wacht, docht ik, nou
zel ik ze ais traktaaiern op n
lekker viske! Dat kostte nogaal

n nuvere sìnt en verduld, ik
haar nait genog in knip. Pinnen
kon nait op maart.
Mor wel zaag ik doar lopen?
Wis, Gitje en Aaldert! Hai zaag
dat ik wat verhilderd in mien
knip ston te loeren en raip:
”Wist wat van mie lainen?” Ik
kreeg reken van bloumen te
knip oet en wenkte hom!
Zo kreeg Aaldert reken van
bloumen en ik geld veur oal!
Hou mooi kin t goan op
Middelsommer streekmaart!
Annie Mekel

We komen naar u toe
Coöperatie EIK e.o. u.a. gaat in samenwerking met coöperatie
Samenwind uit Tinallinge onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn om energie op te wekken bij en op de Vuilstort Usquert. De
werknaam hiervan is “Zonnewierde”. Het is van groot belang
dat de omwonende ± 3.000 huishoudens in de cirkel rond de
“Zonnewierde” meepraten om tot een goed en geaccepteerd
resultaat te komen. Daarbij speelt burgerparticipatie een grote
rol. Zo werkt duurzaam ondernemen.
Er worden verschillende
mogelijkheden van opwekking
onderzocht: Zon en Wind
en Groengas. Bij elke vorm
van opwekking zijn voor- en
nadelen op te noemen. Maar
de voordelen weten we te
benadrukken. Bij Zon is het
mogelijk om ons district geheel
of voor een groot deel van
elektra te voorzien. Zo ook bij
Wind. Groengas-opwekking
heeft het voordeel dat we
in een historisch bepaald
veeteeltgebied wonen. Dus
grondstof daarvoor is er
genoeg. Daarbij komt een
belangrijk voordeel, wanneer
we dat Groengas via het
bestaande gasnet bij al die
huishoudens zouden kunnen
distribueren. Dat betekent dan
dat er geen noemenswaardige
aanpassingen meer aan je
warmtevoorziening in huis
behoeft te worden genomen.
Er is een website in de maak
waarin alle facetten van
Groengas worden uitgelicht.
Via die website wordt de

mogelijkheid om uw mening
te geven hierover. Dat kan dan
tot een goed onderbouwd plan
leiden.
Daarnaast wil Coöperatie
EIK onderzoeken welke
mogelijkheden er in
Kantens zijn voor één of
twee elektrische deelauto’s,
waarvoor dan een speciale
laadpaal wordt geplaatst.
Hierbij kan iedereen de
laadpaal ook gebruiken om
zijn eigen auto op te laden.
Zo willen we elektrisch rijden
bevorderen.
U hoort daarover binnenkort
meer…
Het bestuur

ER WORDT € 1000.00
UITGELOOFD AAN HET
BESTE EN LEUKSTE
PROJECT MET EEN
DUURZAAM KARAKTER.
KOM MAAR OP MET JE IDEE.
cooperatie.eik@gmail.com
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Decembermaand
feestmaand/eetmaand
December staat bij velen van ons in het teken van eten, eten en
nog eens eten. Het begint vaak al wanneer Sinterklaas het land
binnenkomt met zijn overheerlijke pepernoten en gaat door tot
in januari met de nieuwjaarsvisites.

Hoewel dit jaar er vanwege
de beperkte gezelschappen
anders uit zal zien, blijft het
eten in het middelpunt staan.
Je ontkomt er haast niet aan
om toch wat extra kilootjes
op te pakken tijdens deze
feestmaand. Om ervoor
te zorgen dat het niet de
spuigaten uitloopt, kun je er
met deze tips voor zorgen dat
je de feestdagen wat gezonder
doorkomt en niet op ‘rantsoen’
hoeft in januari.

Uitvaartverzorging

BOERSEMA
voor de algehele
verzorging van

BEGRAFENIS
OF CREMATIE
Voor de begrafenis- en uitvaartvereniging Kantens, en de voormalige
verenigingen Usquert en Warffum
en verder in de gehele regio.

Telefoon:
(0595) 42 28 05 / 06 22 28 48 37

uitvaartverzorgingboersema@hotmail.com
dag en nacht bereikbaar!
Ook voor:
een ieder die is aangesloten bij een verzekering
een ieder die niet is aangesloten bij een
begrafenisvereniging of verzekering.

*
*

Stationsstraat 2
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Maak een plan
Bedenk van tevoren wat
je wilt. Mag je van jezelf
aankomen? En zo ja hoeveel?
Welke momenten vind je
het belangrijkst om mee te
doen en welke hapjes kun je
overslaan? Als je een concreet
plan maakt, is het makkelijker
om je hieraan te houden. Je
geniet ook echt van wat lekkers
als je het kunt eten zonder
schuldgevoel achteraf.
Verbied jezelf niks
Wanneer je jezelf de
pepernoten verbiedt, wil je ze
des te meer. Spreek liever met
jezelf af wanneer je ze mag en
hoeveel.
Blijf bewegen
Wat is er lekkerder dan een
wandeling door het bos op een
mooie winterdag?

Neem kleinere porties
Hoe herkenbaar is het om
jezelf helemaal vol te eten
tijdens het kerstdiner? Maar
uiteindelijk gaat het om de
smaak van het eten en niet om
de hoeveelheid. Neem daarom
minder grote porties. Hierdoor
kun je blijven genieten van het
lekkere eten en blijft het ook
nog verantwoord.
Houd je gewone ritme aan
December duurt 31 dagen
waarvan enkele feestdagen.
Toch eten we de hele maand
anders dan we normaal
gesproken zouden doen.
Probeer om tijdens de ‘gewone’
decemberdagen je normale
ritme vast te houden en laat je
niet verleiden om het snoepen
door te zetten omdat je toch al
‘verkeerd’ bezig was.
Tip: Veel mensen zijn in
december door het eigen risico
heen. Het bezoek aan de diëtist
is dan helemaal gratis! Wacht
daarom niet met een afspraak
inplannen tot januari, want dan
moet je eerst je nieuwe eigen
risico betalen.

Nieuws van de IJsvereniging
Wij gaan de wintertijd tegemoet. Corona maakt de directe
toekomst onzeker, maar we houden moed. Even een update voor
de leden en belangstellenden:
De ledenvergadering van het
seizoen 2019/2020 is niet
doorgegaan. De jaarlijkse
kascontrole is uitgevoerd en
akkoord bevonden. Ook is
een jaarverslag opgesteld
en gearchiveerd. Van drie
bestuursleden, Jacob Kobes,
Geert Reining en Ilco van der
Gronde was de bestuurstermijn
verstreken. Zij hebben zich
herkiesbaar gesteld en zijn
herkozen voor een periode van
één jaar.
Als bestuur hebben wij
besloten om de contributie
voor het seizoen 2020/2021
NIET te innen i.v.m. de huidige
corona-problematiek. Dit
geldt voor de huidige, in 2020
geregistreerde, leden die de
contributie voor het seizoen
2019/2020 hebben betaald.

stellen voor de bouw van een
tijdelijke school. Inmiddels is
dit gedeelte afgeschermd door
een aarden wal. Op het andere
gedeelte zal het terrein onder
water worden gezet voor een
ijsbaan.
Ook hebben wij, als bestuur,
besloten om niet deel te
nemen aan het vrij schaatsen
in Kardinge. De reden mag
duidelijk zijn. Meerdere
verenigingen hebben inmiddels
afgezien van deelname
hieraan.
Het bestuur

Het bestuur heeft ingestemd
met het verzoek van de
gemeente om een gedeelte van
de ijsbaan ter beschikking te

Wist je dat ik sinds kort
ook spreekuur heb in het
Hippolytushoes in Middelstum?
Bel me gerust voor een
afspraak 06 39 72 32 53 of
kijk op mijn website www.
yasmindeboerdietist.nl
Ik wens iedereen een hele fijne
en gezonde feestmaand!
Yasmin de Boer

Let op wat je drinkt.
Sapjes, frisdranken en vooral
ook alcoholische dranken
zijn echte dikmakers. Wissel
je drankje af met water. Niet
alleen effectief tegen de kilo’s
maar ook tegen een kater!

9988 RP USQUERT
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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
Geswloten i.v.m. coronacrisis
Donderdag 3 december
t Schienvat
19.30 – 21.00 uur
Jaap Hut, vergadering
klankbordgroep
Kerstdagen en Oud & Nieuw
t Schienvat is gesloten van
donderdag 24 december tot en
met donderdag 7 januari 2021.
Vanaf vrijdag 8 januari 2021 is
de cafetaria weer geopend en
staan we weer voor u klaar.
Vaste activiteiten t Schienvat
Maandag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
14.00 – 19.30 uur
Inloopspreekuur versterkingcoördinator Jaap Hut

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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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 (onder voorbehoud
i.v.m. maatregelen corona)
20.30 – 22.00 uur
Tai Chi (onder voorbehoud
i.v.m. maatregelen corona)
Woensdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
19.00 – 21.15 uur
You Better Work (onder
voorbehoud i.v.m. maatregelen
corona)
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
hiernaast op pagina 19
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
DOKTERSDIENST:
T 0900-9229
TANDARTSEN:
Patiënten van de aangesloten
praktijken binnen de Vereniging Tandartsen Noord-Gronin-

gen kunnen bij spoedklachten
het centrale nummer 09000608 (kosten € 0,25 p/m) voor
informatie over de dienstdoende tandarts/tandartspraktijk
raadplegen.
Op de website www.vtng.nl
kunt u een overzicht van de
aangesloten praktijken zien.
De vaste spreekuren op zaterdag en zondag zijn vervallen!
Raadpleeg het 0900-0608 nummer voor meer informatie.
www.vtng.nl voor informatie
over dienstdoende praktijk en
telefoonnummers
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
www.binnenwerk-psychotherapie.nl
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
T 050 - 3140211
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 – 412613

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 29 november
09.30 uur – ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur – ds. H.J.Th. Velema
Zondag 6 december
09.30 uur – Kandidaat P.A. Kok
14.30 uur – Kandidaat P.A. Kok

09.30 uur – Kandidaat J. van
Limbeek
14.30 uur – Kandidaat J. van
Limbeek
Zondag 20 december
09.30 uur – ds. J. Sijtsma
14.30 uur – ds. J. Sijtsma
Zondag 27 december
09.30 uur – ds. J.G. Kortleven
14.30 uur – ds. J.G. Kortleven
Donderdag 31 december
19.30 uur – leesdienst

Protestantse Gemeente
Kantens-Stitswerd-Rottum
Zondag 29 november
10.00 uur – prof. dr. L.J. van der
Brom, Haren
1e Advent
Zondag 6 december
10.00 uur - ds. J. Hommes,
Glimmen
2e Advent
Zondag 13 december
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
3e Advent
Zondag 20 december
11.00 uur – ds. M.H.
Langenburg, Middelstum
4e Advent
Vrijdag 25 december
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
1e Kerstdag
Zondag 27 december
10.00 uur – ds. G.W. van
Wingerden, Stedum

Dorpskerk Rottum
Geen diensten i.v.m.
coronacrisis

Kleine dingen
Het zijn de kleine praatjes
‘n blik, ’n woord, ‘n lach
de kleine ‘tralalaatjes’
van de dag
de kleine ‘hiep hoeraatjes’
die geven me een kick
’t zijn ook de kleine graatjes
waarin ik mij verslik.
Toon Hermans
Uit: Ontbijen met jou

Zondag 13 december
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Foto van de maand
Decemberactie schuurverkoop
Aan de Langestraat 33 in Kantens bevindt zich de locatie van stoep-schuur- en garageverkoop van
Aaf Moorlag. Ze heeft daar een ruimte waar diverse tweedehands spullen worden verkocht of zoals
Aaf het zelf zegt: “Jan Rap en zijn Moer”. Van kleding tot speelgoed en van boeken tot apparatuur.
Daarnaast verkoopt ze ook zelfgemaakte interieur- en nu ook kerstdecoraties. De opbrengst van
kleding, schoenen, tassen en sieraden gaat naar de stichting ALS.
In de maand december houdt ze een speciale actie waar alle artikelen onder vallen: 3 halen en maar
2 betalen (het goedkoopste is gratis).
De locatie is coronaproof en per 1 december draagt elke bezoeker een mondkapje.
De verkoop vindt plaats op elke donderdag van 11.00 – 16.30 uur en zaterdags van 10.00 – 16.00
uur.
© Fotografie Fred Reiffers

Doe water en poulet in een
pan en laat het een paar
uur trekken op laag vuur.
Als u de volgende dag de
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Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T 0595 434206
Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens
Drukwerk:
Drukkerij Sikkema – Warffum

Oma’s groentesoep (voor 6 personen)
Benodigdheden:
1½ liter water
250 gr. runderpoulet
klein pak verse soepgroenten
1 pakje Honig vermicellisoep

Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
NL25RABO 0342 2179 33
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement op
t Lougnijs kost € 22,50 per jaar.

soep afmaakt, zorg ervoor
dat de bouillon goed heet is,
voordat u de soepgroente en
vermicelli toevoegt, anders
wordt de soep troebel. Eerst
de soepgroente en als laatste
het pakje vermicellisoep onder
roeren toevoegen. Na 10 min.
opscheppen.

OUD PAPIER

zaterdag 5
09.00 uur t/m
zondag 6 december
18.00 uur

T 551788 (OBS)

(alleen plaatsen als er voldoende ruimte is
met 3 logo’s psz)
50 jaar peuterspeelzalen
Goedendag,
14 januari en 27 januari 2021 bestaan respectievelijk
peuterspeelzaal Klein Duimpje in Uithuizen en Lutje Grut in
Usquert 50 jaar. Onze andere peuterspeelzalen komen hier
wat later achter aan. Speelzalen die oorspronkelijk meestal zijn
opgericht door moeders die hun kinderen samen speelplezier
gunden. We vinden dit zeer feestwaardig en zullen in 2021 het
hele jaar door hier aandacht aan besteden op alle locaties en met
verschillende activiteiten.
We hebben heel wat te vieren, namelijk
50 jaar peuters en ouders/verzorgers
50 jaar spelen en begeleiden in ontwikkeling
50 jaar leidsters/pedagogisch medewerkers
50 jaar vrijwilligers/stagiaires
50 jaar bestuur
50 jaar gewoon bijzonder (samen naar school klas)
Als je alleen al aan denkt aan de grote aantallen kinderen die we
in de afgelopen 50 jaren hebben mogen ontvangen, die bij ons
gespeeld hebben en die we een klein poosje in hun ontwikkeling
hebben mogen mee begeleiden samen met de ouders/verzorgers.
Hoe mooi is dat!
De verschillende activiteiten waarmee we aandacht willen
besteden aan ons 50-jarig bestaan, zullen apart worden
meegedeeld.
OPROEP
Er is een schat aan historie en informatie bij heel veel
mensen. We willen graag een jubileumboek maken van de
peuterspeelzalen van al onze zeven locaties in Uithuizen, Usquert,
Uithuizermeeden, Roodeschool, Warffum, Kantens en Zandeweer.
En daarom doen we een oproep aan jullie.
We zijn op zoek naar foto’s, krantenknipsels, verhalen, mooie
wetenswaardigheden om een mooi beeld te scheppen wat de
peuterspeelzaal voor iedereen heeft betekend de afgelopen 50
jaar. We hebben hiervoor een speciaal emailadres aangemaakt,
namelijk 50jaar@kindh.nl.
Mocht u nog gegevens hebben, dan ontvangen we deze graag. Of
misschien kent u iemand die dat heeft, dan zoeken we contact.
Uiteraard zijn we ook telefonisch bereikbaar via T 432603 of M
06-20 34 46 91 (Alies).
We hopen op een mooi dik boek met een rijke historie. Alvast
bedankt.

(Reservestuk)
- PERSBERICHT Bewonerssteunpunt mijnbouwschade Stut-en-Steun gaat
verhuizen
Onafhankelijk bewonerssteunpunt mijnbouwschade Stut-enSteun is per 2 november 2020 verhuisd. De reden van deze
verhuizing is dat de faciliteiten op het nieuwe adres beter
aansluiten op de dienstverlening en behoeften van het steunpunt.
Het nieuwe adres is:
Molenweg 58a
9919 AJ Loppersum
(tijdens coronacrisis geen bezoekadres)
Het telefoonnummer en het mail- en webadres blijven
ongewijzigd.
050-2112044
welkom@stutensteun.nl
www.stutensteun.nl
Wat is Stut-en-Steun?
Stut-en-Steun is een onafhankelijk bewonerssteunpunt
voor iedereen die schadelijke gevolgen ondervindt van de
mijnbouwactiviteiten in Groningen. Stut-en-Steun bestaat ruim
4,5 jaar en is opgericht door de Groninger Bodem Beweging en
het Groninger Gasberaad. Stut-en-Steun biedt professionele
ondersteuning in de processen rondom schademelding,
schadeafhandeling, schade door waardedaling en immateriële
schade. Ook voor vragen over inspectie en versterken en de
verschillende regelingen staat Stut-en-Steun voor inwoners
klaar. Het steunpunt helpt zowel huiseigenaren als huurders met
onder andere het opstellen van een zienswijze of bezwaarschrift
of het voorbereiden van bijvoorbeeld een gesprek, inspectie of
hoorzitting.
Wanneer het contact tussen gedupeerde en IMG, NCG of NAM
vastloopt, biedt Stut-en-Steun ondersteuning om het proces weer
in beweging te krijgen. Stut-en-Steun biedt haar ondersteuning
kosteloos aan en is daardoor laagdrempelig voor mensen die
deze steun goed kunnen gebruiken.
Ondersteuning tijdens corona
Ook tijdens de coronacrisis staat Stut-en-Steun onverminderd
klaar voor inwoners. Het is momenteel niet mogelijk om een
fysieke afspraak te maken, maar het steunpunt is via telefoon en
mail bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00
uur.

Alies Kap, coördinator
(Reserve-stuk)
Postcodeloterij en Voedselbank het Hogeland
Al enkele jaren krijgen leden van de Postcodeloterij een plastic pasje waarmee zij bij Albert Heijn, geheel gratis, allerlei vegetarische
maaltijden kunnen krijgen. Nadat het pasje is geactiveerd via www.vegafavorieten.nl is er € 12.50 op de pas bijgeschreven en kunnen er
voor dit bedrag vegetarische producten worden gekocht. Echter, in maar twee plaatsen in de gemeente het Hogeland zijn AH-filialen, te
weten in Uithuizen en Winsum. Veel mensen moeten er daarom nogal ver voor reizen. In veel gevallen blijft het pasje dan ongebruikt.
Daarnaast zijn er mensen die niet van vegetarisch voedsel houden en daarom al evenmin gebruik maken van dit leuke aanbod van de
Postcodeloterij.
Heeft u ook zo’n pasje ontvangen en gaat u er, om welke reden dan ook, geen gebruik van maken? Denk dan eens aan Voedselbank het
Hogeland!
Stuur uw pasje, weliswaar geactiveerd, op naar Voedselbank het Hogeland, Lombok 1, 9951 SC Winsum.
U doneert daarmee uw € 12.50 aan de cliënten van deze voedselbank. Zo’n 155 gezinnen maakt u er blij mee!
SENZ is het bedrijf dat namens de Voedsel- en Warenautoriteit, dat restaurants en bijvoorbeeld voedselbanken controleert op de
voedselveiligheid. In de wandelgangen horen we nogal eens opmerkingen dat de voedselbanken een “beetje aanrommelen” met
voedsel.
Afgelopen vrijdag controleerde SENZ, in een twee uur durende controle, de Winsumer voedselbank. Ieder controlepunt, genoemd
op de beoordelingslijst is onderverdeeld in pakweg tien verschillende onderwerpen waaraan positief moet worden voldaan. Het
uiteindelijke resultaat werd beloond met het cijfer 9.8!
Voedselbank het Hogeland is supertrots op deze prestatie, omdat deze beoordeling aangeeft dat er niet met voedsel wordt
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