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40 jaar Poppedijn Kantens
Peuterspeelzaal Poppedijn bestond op 19 mei 2020 maar liefst 40 jaar!!!
Door het coronavirus kon dit helaas niet gevierd worden. Om dit toch niet zomaar voorbij te laten
gaan, hebben de peuters met één ouder, op afstand volgens de regels van het RIVM, een gezellige
ochtend mogen beleven.
Vrijdag 26 juni hebben de
peuters in Kantens een
stralende warme dag gehad. Er
stond een groot springkussen
klaar en de speeltuin naast

Salem was prachtig versierd
met vlaggetjes en ballonnen.
De peuters hebben genoten,
net als de ouders en leidsters.

Met vriendelijke groet,
Lianne Luteyn
M 06 313 81 304

Afscheid groep 8 Klinkenborg
De kinderen van groep 8 van
de obs Klinkenborg hebben
vrijdag 3 juli jl. op een leuke
manier afscheid genomen van
de basisschool. Ze werden in
een oude auto door het dorp
gereden. Nadat de kinderen
weer op school arriveerden
werden ze door middel van
een erehaag en een rode loper
uitgezwaaid.
Mark Berendsen,
Leerkracht groep 8
obs Klinkenborg
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de winteravonden gezellig
spelletjes te doen.

1. Uw naam is…
Henny Knapper-Poppema uit
Kantens.
2. Wat at u als kind het liefst?
Poffert, vooral van biest. En
stoofpeertjes, Mannekeperen
waren het lekkerst.
3. Wat deed u het liefst in de
kinderjaren?
Kaaibakjen met 2 bakstenen.
De meeste kinderen van het
dorp deden mee. Als het wat
donker werd, dan gingen
we verstoppertje spelen. En
’s zomers zwemmen in het
Stitswerdermaar. Eerst leerde
meester ons droogzwemmen
op een lange bank in school.
In het water had je dan een
opgepompte binnenband
van een fiets om je heen. Als
je kon zwemmen, dan mocht
een ander die band weer
gebruiken.
4. Wat was uw grootste
hobby?
Ik had niet echt een hobby.
Er was altijd werk te doen.
Maar het was fijn om in

5. Welk beroep heeft u
uitgeoefend?
Als 15-jarige moest ik thuis in
de huishouding helpen en ook
bij oudere mensen in het dorp.
6. Wat is uw grootste
ergernis?
Dat het verkeer veel te
hard rijdt in onze straat (de
Bredeweg).
7. Wat mist u tegenwoordig
het meest uit uw jeugdjaren?
De eenheid van Stitswerd, het
was net een familie. Je wist
alles van elkaar en je hielp
elkaar.

We hebben dit jaar een echte Nederlandse zomer en de
dagen zijn (meestal) aangenaam met zon en af en toe regen.
Het gras groeit volop en de weilanden zijn frisgroen. Het is
een mooi gezicht om de koeien in de wei te zien. Onze koeien
kunnen dit jaar vanaf eind maart alle dagen ﬁjn naar buiten
om zelf hun eten op te halen. Voor een goed graslandbeheer
is er wel een planning aan vooraf gegaan en regelmatig moet
er weer worden bekeken in welke weide er gegraasd gaat
worden. Het is een uitdaging voor de boer om de 70 koeien
elke dag zoveel mogelijk vers gras te laten eten.

8. Waarover maakt u zich
tegenwoordig de meeste
zorgen?
Over mijn kinderen.
9. Wat zou u graag nog eens
willen doen?
Met een cruiseschip nog een
mooie reis maken. Door het
coronavirus kan het dit jaar
niet, maar misschien volgend
jaar?

lastig om ver vooruit de
beweiding te plannen. Op
onze graslandkalender
wordt per halve dag ingevuld
wanneer en waar de koeien
hebben gelopen. Jarenlange
ervaring met weiden helpt wel
om gemakkelijker en beter
inschattingen te maken. Toch
blijft ‘Gras’boer zijn een hele
kunst!
Hilma Oudman-Dam

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.

10. Wie schrijft er volgende
keer met de kroontjespen?
Trijn Haan

Er moet een plan gemaakt
worden omdat niet al onze
weilanden dichtbij en rondom
de boerderij zijn. We hebben
49 hectare grasland, waarvan
ruim 10 ha niet bij huis is. Dan
is er nog 7 ha aan de overkant
van de weg, waarbij de koeien
moeten oversteken. En achter
de kerk hebben we nog 4
stukjes land waar dit jaar de
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gras. Op deze manier hebben
ze niet veel extra brok nodig
en kan er veel melk geleverd
worden van het op ons eigen
bedrijf aanwezige gras.
De stukken weiland zijn ook
verschillend. Per keer hebben
de 70 koeien ongeveer 4
hectare nodig om te grazen.
Een groot stuk land van 8
hectare wordt dan door
midden gedeeld met een
schrikdraad en kleine stukken
worden samen gebruikt.
Om bij de weide te komen
is er een koepad van beton
vanaf het erf. Deze gaat
ook verder langs enkele
weilanden. Hierdoor zijn ook
de ver weg gelegen percelen
bij alle weersomstandigheden
gemakkelijk te bereiken.
De koeien drinken deels uit
de sloot. De waterbak staat
op een strategisch punt, zodat
ze vanaf meerdere percelen
daaruit kunnen drinken en
de waterbak niet steeds
verplaatst hoeft te worden.
Omdat de grasgroei afhankelijk
is van de hoeveelheid regen
en hoe warm het is, is het

kalfjes en de pinken weiden.
Het is belangrijk dat de koeien
elke dag zo veel mogelijk
kunnen eten om melk te
kunnen geven. Na elke
melkbeurt krijgen ze een ander
stuk gras dan waar ze voor het
melken liepen. Deze afwisseling
is erg belangrijk, want dan
heeft de koe het gevoel dat het
nieuw is en eten ze maximaal
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Verslag Vereniging
Dorpsbelangen Kantens
Hierbij een verslag van Vereniging Dorpsbelangen Kantens
over zaken die aan de orde zijn geweest tijdens de afgelopen
coronatijd.
Om te beginnen zouden wij
u willen uitnodigen voor de
algemene ledenvergadering.
Deze is uitgesteld vanwege
corona, maar op donderdag
22 oktober as. zouden wij
graag opnieuw met jullie willen
praten over zaken die in ons
mooie dorp spelen.
Aanvang van de vergadering is
20.00 uur in t Schienvat.
Nog even een extra oproep:
wij zijn op zoek naar aanvulling
van het bestuur. Doordat
een bestuurslid tussentijds
het bestuur heeft verlaten
is er weer ruimte voor een
gemotiveerde dorpsgenoot
die zich wil inzetten voor het
dorp. Aanmelden kan via
dorpsbelangen@kantens.
nl of zich melden voor de
vergadering.
Mocht u geen lid zijn van VDK
(€ 6,= per gezin of € 3,= per
eenpersoonshuishouden per
jaar) en u wilt wel lid worden,
zouden we u heel graag
ontvangen op de vergadering.
VDK doet als vereniging zijn
best om de belangen van het
dorp te behartigen, Daarvoor
is input nodig. Vóór corona
was het de bedoeling een
ledenwerfactie te houden
en langs de deuren te gaan,
maar dat is i.v.m. corona niet
doorgegaan. We hopen dat
alsnog ná de zomervakantie te
doen en bij de inwoners van
Kantens persoonlijk langs te
gaan.
Hoe meer leden VDK heeft, hoe
meer invloed en input.
Website Kantens
Er is een subsidie-aanvraag
ingediend bij de gemeente
vanuit het dorpsbudget, om
een nieuwe site voor Kantens
te realiseren, zodat het dorp
weer goed te bereiken is via
internet. Deze site willen wij
ook graag delen en is bedoeld
voor alle verenigingen en
bedrijven die zich in Kantens
bevinden. Een mooi online
visitekaartje voor het dorp
met verwijzingen naar allerlei
zaken in Kantens. Hoe dit gaat
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werken en hoe dat ingevuld
gaat worden, daar komen wij
later op terug.
Kademuur
De kademuur brug Oosterweg
heeft een inspectie ondergaan.
Hieruit is gebleken dat groot
onderhoud dringend nodig is,
om verzakking te voorkomen.
Er wordt een voorstel naar
de gemeenteraad voorbereid
waarin wordt gevraagd de
benodigde gelden beschikbaar
te stellen. Wij hebben
uitdrukkelijk aangegeven dat
voor ons maar één optie de
juiste is, namelijk de huidige
situatie herstellen en dat is in
oude staat. Een stalen wand
of iets dergelijks is wat VDK
betreft absoluut ongewenst.
Middelstumerweg
Na heel veel aandringen lijkt
het erop dat de Provincie
een voetpad gaat realiseren
langs de Middelstumerweg.
Onze contactpersoon bij de
Provincie heeft aangegeven
dat er geld beschikbaar is
om dit te kunnen realiseren.
Doordat het talud nogal steil
is (Boterdiepzijde), wordt
het voetpad slecht 3 tegels
breed (90 cm). Als het wordt
uitgevoerd zal het pad van de
bushalte naar de fietsbrug over
het Boterdiep lopen.
De Provincie is nu in overleg
met de gemeente, die het
onderhoud op zich zal moeten
nemen. Wanneer dit geklaard
is, zal er een voorstel naar
de gedeputeerde gaan en
bij goedkeuring zal het volgens zeggen - nog dit jaar
gerealiseerd gaan worden;
gelijk met groot onderhoud van
de weg. Nader bericht volgt.
Onze wens om een 30 km zone
in te voeren lijkt niet te worden
ingewilligd. We blijven daarvoor
wel ons best doen. VDK zou
graag zien dat er binnen de
bebouwde kom gematigder
gereden wordt. Vooralsnog
zien politie en provincie/
gemeente daar weinig in.

onderzoek dat de gemeente
onder de bevolking heeft
gedaan met betrekking tot het
groenonderhoud in de dorpen,
hebben wij een 40-tal foto’s
gemaakt van voorbeelden die
volgens ons niet passen in ons
dorp. Zoals de slechte staat van
onderhoud van het kerkhof,
de groenstroken langs de
Bredeweg, rondom t Schienvat,
de voetpaden in het algemeen,
rondom de molen waar het
een onooglijke situatie is
geworden, de aanlegsteiger
bij de molen, onkruid op de
wegen algemeen, (kapotte)
bankjes in het bos. Er is een
rondgang geweest met een
aantal medewerkers van de
gemeente. Een aantal zaken
zijn direct opgepakt, maar
er zijn nog steeds zaken die
niet opgelost zijn en waar wij
opnieuw aandacht voor zullen
vragen.
Picknicktafel
Ook hebben wij bij de
gemeente geprobeerd
de picknicktafel te laten
herplaatsen in het bos, maar
dit is afgewezen. De gemeente
heeft als beleid dat dingen
die door vandalisme gesloopt
zijn niet terug te plaatsen.
We zullen dus als dorp zelf
een oplossing moeten vinden
hiervoor.
Schandpaal
VDK is bezig een plaquette bij
de Schandpaal te plaatsen,
waarop het ontstaan van de
paal beschreven is.

Naast al het bovengenoemde
zijn er meer lopende zaken
waar we ons voor inzetten.
Graag zouden wij voor de
Kerst weer een Kerstboom
realiseren.
Alle activiteiten kosten geld.
Hier en daar is er subsidie
te organiseren (zoals voor
het opzetten van een nieuwe
website voor Kantens), maar
voor veel dingen is er geen
budget.
Daarom doen wij een oproep
aan u als inwoners of bedrijven
die ons hierbij willen
ondersteunen of om als
sponsor te fungeren zodat de
mooie zaken alsnog
gerealiseerd kunnen worden.
dorpsbelangen@kantens.nl
Tenslotte: alle inwoners van
Kantens hebben een brief
ontvangen van de gemeente
met een uitnodiging voor de
bijeenkomst “Toekomst van
Kantens” op donderdag 3
september as.
Er zullen twee tijdvakken zijn
waarin men zich kan laten
voorlichten of zich kan uiten.
Van 16.30 tot 18.00 uur en van
18.30 tot 20.00 uur.
Aanmelden kan via
aardbeving@hethogeland.nl
Hier kunt u zich als bewoner
laten informeren en uitspreken
naar de gemeente over de
toekomst van Kantens. De
aanstaande versterking
is daarbij een belangrijk
onderwerp.
Vereniging Dorpsbelangen
Kantens

Groenvoorziening
Naar aanleiding van het
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voor, want het bepaalde
toch enigszins je toekomst...
Gelukkig hadden we hierbij
een erg goede begeleider; de
heer Ebbel Kuipers. Hij stelde
je op je gemak en zei dat het
allemaal wel goed zou komen,
als je maar je best deed (meer
kun je immers niet doen).

Sinds het laatste weekend van april 2020 zijn Joost Hofstede
en Margrit Hofstede-Pastoor de trotse bewoners van het huis
aan de Pastorieweg 8 in Kantens. Zij komen oorspronkelijk ook
uit deze streek: Joost heeft tot zijn 26e in Kantens gewoond en
zijn ouders wonen hier nog steeds. Margrits ouders wonen in
Stitswerd. Voor de kinderen Doede (6), Teun (3) en Lieke (1) is het
heel leuk dat de grootouders in de buurt wonen en natuurlijk
voor Margrit en Joost ook een welkome ondersteuning als dit
nodig is.

Beste lezer, mijn naam is Klaas-Jochem Poel, geboren op 20
december 1989. Ik heb 17 jaar in Rottum gewoond samen met
mijn ouders Geert en Attie en mijn zus Jolien. Ook heb ik het
laatste gedeelte van de basisschool genoten op de Klinkenborg
in Kantens.

Joost heeft als monteur een eigen garage in Westerbroek,
gespecialiseerd in Volvo’s. Margrit werkt 1 dag per week op de
administratie van deze garage en zorgt de rest van de week voor
de kinderen. Pittig, maar desondanks beschouwt ze dit wel als
een luxe.
Ze zijn echte klussers: na drie jaar een huis in Winsum te hebben
verbouwd viel hun oog op een bouwval in Borgercompagnie.
Voor Margrit liefde op het eerste gezicht; ze hoefde niet eens
binnen te kijken om te weten dat dit hun huis zou worden. Na
zeven jaar klussen waren ze bijna klaar en toen verscheen het
huis in Kantens op de radar. Aangezien Joost met veel plezier
is opgegroeid in Kantens, wensen ze dit ook voor hun kinderen
en hebben ze de knoop doorgehakt en zijn terugverhuisd naar
Kantens. Als de kinderen straks wat groter zijn is het natuurlijk erg
leuk om de opa’s en oma’s zo dicht in de buurt te hebben en even
op de fiets langs te gaan.
Buiten een nieuwe badkamer, wat werk aan de oprit en
schilderwerk, hebben Joost en Margrit voorlopig geen grote
verbouwplannen voor dit huis. Ze kijken eerst even een jaar aan
hoe het verloopt met de seizoenen. De hond, poes en kippen
hebben het in ieder geval al naar hun zin.

Door de coronacrisis is hun start in het dorp een beetje anders
gelopen dan gepland, maar via de kerk en de school van de
kinderen beginnen de contacten nu langzaamaan weer te komen.
Familie Hofstede-Pastoor

Weer eens een berichtje uit Rottum.
Eind juli hebben een aantal vrijwilligers de bestrating rondom het
dorpshuis onder handen genomen.
Verder werden de stokrozen en de rozen bijgeknipt en
opgebonden en zijn er een paar overhangende takken gesnoeid.
Er kwam dusdanig veel afval, dat één van de dorpsbewoners in de
container ging staan om de zaak aan te drukken.
Na ruim anderhalf uur werken en drie volle containers, hielden de
harde werkers het voor gezien en was er op gepaste afstand in de
buitenlucht een drankje als afsluiter.
Dit was tevens de eerste activiteit sinds het begin van de
coronacrisis.
Binnenkort wordt het weer eens tijd voor een borreluur.
Het bestuur van de VDR

6

Maar eerst even terug in de
tijd: hoe zijn we nou eigenlijk
in Rottum terechtgekomen
(best wel een gehucht)? Mijn
leven begon in Ruischerbrug
(vlak naast Groningen). Toen
ik 1 jaar was, zijn we met het
gezin verhuisd naar het mooie
dorp Noordhorn. Hier heb ik
het grootste gedeelte van de
basisschool afgelegd op de
obs de Molshoop. Mijn vader
Geert werkte toendertijd bij
AKZO Nobel in Delfzijl en hij
was het zat om zo ver te rijden
elke keer. Met name na afloop
van de nachtdiensten was
de rit terug niet altijd even
plezierig. Derhalve is besloten
dichter bij zijn werk te gaan
wonen. Mijn zus en ik waren
het er uiteraard volstrekt mee
oneens… (en al onze vriendjes
hier dan?). Maar mijn ouders
waren niet om te praten en
hadden Oom Jaap ingeschakeld
om te gaan zoeken. Oom Jaap
(broer van mijn vader) was
destijds een makelaar en had
veel connecties en kennis van
zaken.
Na alle wensen van mijn
ouders te hebben aangehoord
ging hij stellig op zoek naar een
woning die dichter bij Delfzijl

was. Maar één van de wensen
van mijn ouders was ook dat
ze een rustig plekje wilden
en niet te ver van Groningen.
En vrijstaand... En niet te
klein... enzovoorts, het is oom
Jaap niet makkelijk gemaakt.
Een kanshebber was een
woning in Huizinge (vlak naast
Middelstum), maar eenmaal
na een eerste bezoek was de
‘connectie’ er niet, dus ging
de zoektocht weer verder. Nu
kwam de woning in Rottum
in beeld, aan de Kloosterweg
nummer 9 wel te verstaan.
Vrijstaand huis van een mooie
grootte en rustiger kan bijna
niet. Aan de ene kant van
het huis staat het dorpshuis
(waar niet heel vaak mensen
aanwezig waren) en aan de
andere kant een begraafplaats.
Perfect in de ogen van mijn
ouders, maar mijn zus en ik
waren minder goed te spreken.
Gehucht van 100 inwoners,
geen winkel, restaurant, niks...
Maar daar zouden we dan
maar aan moeten wennen.
Achteraf gezien ben ik erg blij
met de keuze van mijn ouders.
Maar ik miste mijn vriendjes
uit Noordhorn. Ik was dan
ook in mijn nopjes toen een
nieuw gezin (van den Brink)
uit Utrecht in Rottum kwam
wonen, waar gelukkig een
leeftijdsgenootje van me bij
zat. Mijn nieuwe beste vriend
Niels ging ook naar school
in Kantens en zo konden we
mooi samen gaan fietsen. Ik
zat inmiddels in groep 7 en
hij in groep 6. We kregen vaak
les van juf Esther en meester
Eddy Lukje. Waar ik persoonlijk
het meeste van genoot waren
de gym-lessen in t Schienvat.
Apenkooi was nog steeds de
favoriet. In groep 8 kwam de
CITO-score om de hoek kijken.
Hier was ik erg zenuwachtig

De CITO-toets goed afgerond
hebbend met een score van
549 (was ik toendertijd erg
trots op) kon ik naar het
Hogeland College in Warffum!
Het was elke dag wel 8 á 9 km
fietsen, maar wel over een hele
mooie tussendoor route langs
de vuilnisbelt (Usquert). Na 5
jaar had ik het echt wel gezien
daar en was ik blij dat ik mijn
HAVO-diploma in ontvangst
kon nemen. Hierna was ik erg
zoekende en heb meerdere
studies uitgeprobeerd. Toch
was het elke keer niet raak en
verloor ik snel mijn interesse.
In deze periode ontmoette ik
mijn grote liefde Wilma. We
zijn inmiddels 10 jaar bij elkaar
en wonen met veel plezier
samen aan de Zuiderstraat in
Middelstum. In overleg met
haar besloot ik fulltime te gaan
werken en de HBO studies
definitief achter me te laten.
Toen kwam ik bij het Google
Datacenter terecht in de
Eemshaven. Via een vacature
van Olympia uitzendbureau
zag ik werken met computers
staan, nou dat leek me wel wat.
Hier heb ik de afgelopen jaren
met veel plezier en tijdelijke
contracten gewerkt, in de
hoop op uiteindelijk een keer
een vast contract. Daarnaast
ben ik in de maanden mei,
juni en juli werkzaam als
secretaris voor DUO voor de

mondelinge examens van
het VSO (Voortgezet Speciaal
Onderwijs). In mijn vrije tijd
ben ik veel in de tuin bezig of
game ik samen met vrienden
(online). Bij warm weer ben ik
tegenwoordig veel op het water
te vinden met een SUP-board.
Dat is een soort opblaasbare
surfplank waar je staand op
kunt paddelen.
Ik kom nog vaak door Kantens
wanneer ik mijn ouders in
Rottum een bezoek breng.
Ook heb ik er nog enkele
kennissen van mijn schooltijd
wonen. Zoals Stijn Knot,
die zag ik regelmatig bij
het uitgaanscentrum Vita
Nova te Middelstum. En Rick
Reiffers, die inmiddels tot mijn
vriendengroep behoort.
Ik wens jullie het allerbeste
toe en vond het fijn om mijn
verhaal op deze manier te
kunnen doen!
Vriendelijke groeten van
Klaas-Jochem Poel
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Nieuws van de
Boeken-Lees-Kamer
De zomervakantie is bijna voorbij, de hitte nog niet. Dus begint
de Boeken-Lees-Kamer op een laag pitje. Ik heb wat bij elkaar
gezocht zodat de hersenen nog niet teveel hoeven te kraken.
Allereerst zijn er 5 deeltjes met strips over Heer Bommel en Tom
Poes.
De bekende Marten Toonder
schreef deze in de jaren veertig
en vijftig. Eerst in de Telegraaf
en later voor de NRC. Prachtige
tekeningen in zwart/wit. Je kunt
ze gewoon bekijken, lezen en
genieten van de spannende
avonturen, maar er zijn ook
deeltjes bij waarin Toonder
een vooruitziende blik op de
maatschappij heeft en laat
zien wat er allemaal fout kan
gaan bij “het grote graaien” en
natuur die wordt verwoest.
Heer Bommel gaat vaak voor
het geld en de woeste plannen;
Tom Poes heeft de schone
taak dat tegen te houden. Zeer
boeiend, nog steeds na al die
jaren.
Verder nog 2 dikke delen met
de allereerste strips van Suske
en Wiske. Nog net niet meer
in zwart/wit, maar een kleurtje
erbij: lichtbruin, donkerrood
en blauw. De figuurtjes zijn
nog niet helemaal uitgewerkt
en zien er anders uit dan in
de latere albums. Zo speelt
Jerommeke nog geen rol en is
Lambiek de grote held die nog

haren heeft en een grappig
bolhoedje draagt. Tante
Sidonia is ook nog niet die
lange dunne dame.
Vermakelijke kost.
Voor de nieuwkomers
in ons dorp:
* de Boeken-Lees-Kamer is
voor iedereen toegankelijk;
jong en oud
* de boeken zijn gratis te lenen
en voor onbepaalde tijd
* je mag zoveel boeken
meenemen als je wilt
* de Boeken-Lees-Kamer is
natuurlijk ‘coronaproof’
Iedere vrijdagmiddag van
15.00 tot 18.00 uur zit ik op
de bovenverdieping van t
Schienvat. Voor wie de trap een
probleem is: er is een prima
stoeltjeslift!
Ik hoop veel (nieuwe)
mensen de komende tijd te
verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
Anneke van de Graaf

Gratis af te halen:
Zelf gebouwd Barbiehuis - lxbxh: ong. 1,7 x 0,6 x 1,5 m
Huis is 3-delig en gedemonteerd. Moet afgebouwd/gerestaureerd
worden
J.K. Werkman
Kooistraat 1 - T 552029
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Van Dou en Nou...
Van Dou en Nou…een rubriek die zo nu en dan terugkomt in
t Lougnijs. Herinneringen aan iets speciﬁeks of een bepaalde
periode van vroeger. Maar het kan ook hedendaags zijn. Als
het maar raakvlak heeft met één van onze drie pittoreske
dorpen Kantens, Rottum of Stitswerd op het Hogeland.
We beginnen met een ingezonden stuk van Hennie Werkman
over haar ouders Piet en Auke Werkman uit Kantens.
Mijn ouders woonden met mijn
oudere zus Geertje en ik aan
de Molenweg 13 in Kantens,
een hoekhuis in het pand van
garage Holst. Later hebben
mijn ouders nog aan de
Bredeweg 3 gewoond.
Naast hun andere baan
hebben ze van 1959 tot 1961
het dorpshuis/annex badhuis
beheerd. In die tijd zat er
ook tijdelijk een schoolklas in
één van de bovenzalen van t
Schienvat en dat lokaal moest
iedere dag schoongemaakt
worden.
Het badhuis was volgens mij
alleen op vrijdag en zaterdag
open en dan was het gezellig
druk. De mensen die thuis
geen douche hadden, konden
in t Schienvat douchen. Het
was natuurlijk bijzonder, dat
er zo’n vijf à zes douchehokjes
waren, waar mensen zich
konden wassen. Er kwamen
zelfs mensen uit Middelstum,
Rottum en Stitswerd naar het
badhuis toe.
De geurtjes van de
meegebrachte douchefris kan
ik mij nog goed herinneren.
De ene geur was nog sterker
dan de ander. Mijn zus en ik
verkochten de douchekaartjes,
want het douchen was niet
gratis. Na elke douchebeurt
spoten wij de hokjes schoon
met een krachtige straal uit een
slang en zorgden ervoor, dat
alle stoom weg was voordat de
volgende klant kwam.
Toen wij verkering kregen,
hielpen onze jongens Jacob
en Bertus mijn vader wel
mee om de ramen te doen
en de grote zaal schoon te
maken. Er waren allerlei
activiteiten in t Schienvat,
zoals gymnastiek van Climax,
korfbal, in de herfst was er
de Floraliatentoonstelling,
de zangvereniging Advendo
en toneeluitvoeringen en
mandolineclub Avondster
onder leiding van Appie
Sprenger. Sport en muziek trok

ook weer veel jeugd uit andere
dorpen aan.
Maar het werk was zomaar
gebeurd. Destijds besloot
de gemeente Kantens, dat
degene die het gemeentehuis
schoonmaakte nu ook t
Schienvat erbij moest doen. Zo
ging dat in die tijd.
Naast het gemeentehuis
aan de Langestraat,
waar nu twee woningen
staan, stond daarvoor
kapsalon Groenendaal.
Het linkergedeelte van het
pand was voor de heren en
het rechtergedeelte voor
de dames, waar mevrouw
Groenendaal de baas was. Ik
werkte destijds in 1962/1963
in een kapsalon in Groningen.
Toen mevrouw Groenendaal
wegens rugklachten het bed
moest houden, vroegen ze mij,
of ik zolang de damessalon
draaiende wilde houden.
Na overleg met mijn baas
mocht dat. Na het herstel van
mevrouw Groenendaal ben ik
teruggegaan naar mijn oude
werkgever in Groningen.
Vaak kwam ik later mensen
tegen die zeiden: ”Jij hebt me
wel geknipt of gepermanend”,
erg leuk die reacties! Tot zover
mijn verhaal.
Hartelijke groeten van
Hennie Werkman uit Uithuizen
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van ruim 5 kg. Dit was bijna
de helft van het hondje zelf.
Na ruim 1,5 uur bezig te zijn
geweest om deze tumor te
verwijderen, was de nazorg
wel het spannendste voor ons.
Wordt de hond wel wakker
uit narcose? Gelukkig werd de
hond vrolijk wakker en is tot nu
toe nog steeds gezond en wel.

Mijn naam is Anouk Mulder, 25 jaar oud en samen met mijn
broer (32) en zus (35) groeide ik op in een warm en liefdevol gezin
in de stad Groningen. Wij woonden in Vinkhuizen tot ik ongeveer
8 jaar oud was. Vinkhuizen veranderde van vrij rustig wonen
naar een erg drukke wijk met veel verschillende mensen. Ik was
de jongste thuis en mijn ouders vonden het daarom ook een fijn
idee om hun jongste nog een rustig plekje te geven om op te
groeien en heel eerlijk waren mijn ouders ook wel toe aan wat
rust. Al vrij snel vonden mijn ouders een heel mooi vrijstaand
huisje in het dorpje Grijpskerk, waar ik met plezier tot aan mijn
18e heb gewoond.
vier katten, maar ik wil ook nog
heel graag een hond. Helaas
is mijn wederhelft het daar
nog niet helemaal mee eens
en moeten er eerst een paar
katten weg. Dit wordt nog wel
even een jaar of 10 wachten
voor mij.

Samen met Robin Wever en
onze kindjes Yara (5) en Zyan
(2) woon ik al 7 jaar in het
mooie Kantens, een dorp waar
ik voor mijn 18e niet wist dat
het bestond. Wij hebben thuis
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Ik ben op mijn 18e begonnen
met de opleiding Paraveterinair
en aan het einde van mijn 1e
jaar was ik in blijde verwachting
van de nu de 5-jarige Yara.
Het was een erg leuke maar
ook drukke tijd. In het laatste
jaar van mijn opleiding was ik
in verwachting van onze lieve
zoon Zyan en liep ik stage bij
de dierenkliniek in Winsum,
waar ik met 37 weken zwanger

nog blij aan het werk was om
mijn diploma te halen. Dit was
een heel geregel, aangezien
ik niet alle werkzaamheden
kon doen die ik als assistente
eigenlijk moest doen. Denk
daarbij aan röntgenfoto’s
maken en operaties uitvoeren,
waar ze gasnarcose voor
gebruiken, zoals sterilisaties
van honden of spoedoperaties.
Deze gasnarcose is namelijk
gevaarlijk voor ongeboren
baby’s.
Gelukkig had ik een ontzettend
fijn leerbedrijf, waar ze hun
narcose zodanig hadden
aangepast, zodat ik gewoon bij
de operatie kon assisteren en
leren.
Na mijn stage in Winsum
kreeg ik daar een baan
aangeboden. Omdat ik net
moeder was geworden van
ons 2e kindje, heb je officieel
recht op een aantal weken
zwangerschapsverlof. Maar
ik ben vrij vroeg weer aan het
werk gegaan, omdat het een
drukke tijd was in Winsum
en waar ik ook - als net
afgestudeerde – nog veel kon
leren. Uiteindelijk heb ik 1 jaar
in Winsum gewerkt. Ik werkte
daar samen met een dierenarts
- ook genaamd Anouk - die net
bezig was een praktijk over
te nemen in Zuidlaren. Dit
vertelde ze op een zomerse
ochtend tijdens de koffie en
ik maakte een grapje dat ze
mij maar mee moest nemen
tegen de prijs van een vaste
baan. Ze gaf me een knipoog
en vroeg me later die dag om
even een rondje te wandelen
en bood me een baan aan in
haar nieuwe praktijk! Natuurlijk
nam ik dit aanbod met beide
handen aan en vond ik de
reistijd naar Zuidlaren geen

enkel probleem. Ik geniet
elke ochtend als ik naar
mijn werk ga van de Drentse
Hondsrug, zo heet toevallig
ook de praktijk waar ik werk,
dierenartsenpraktijk de
Hondsrug.
De dagen dat ik aan het werk
ben, werk ik alleen met Anouk
de dierenarts. We stellen ons
ook voor aan nieuwe klanten
als ‘Anouk en Co’ en vaak
maak ik het grapje dat ik de
dierenarts ben en de echte
dierenarts de assistente.
Zo ben ik ook wel op mijn
werk, de grappenmaker en
de altijd vrolijke Anouk. Mijn
werkzaamheden zijn elke dag
anders: ik begin de ochtend
om half 9 en heb altijd de
telefoon in mijn zak zodat ik
de afspraken kan inplannen
en mensen te woord kan staan
voor advies. Ik heb absoluut
geen 9 tot 5 baan; vaak is er
nog een spoedgeval en ben
ik pas laat thuis, maar juist
een dier in nood helpen en
weer gezond mee naar huis
te laten gaan is waarom ik
paraveterinair ben geworden.
Als er een operatie is, ben ik
de operatie-assistente en doe
ik de meest uiteenlopende
operaties. Van de normale
sterilisaties tot ondergoed uit
darmen halen van de eetgrage
hondjes. De gekste operatie
die mij is bijgebleven was bij
een klein hondje van +/- 10 kg.
Deze hond had een ontzettend
dikke, opgezwollen buik. Na
echo’s gemaakt te hebben,
zagen we iets geks bij de milt.
De beste optie was om de hond
onder narcose open te maken
en simpel gezegd te kijken wat
we zouden aantreffen bij de
milt. We zagen een milttumor

Mijn baan is dus erg veelzijdig,
van gebitten schoonmaken
onder narcose tot aan
laboratoriumwerk tot weer
lange dagen cursussen volgen
om up-to-date te blijven met
de laatste ontwikkelingen.
Echografie en röntgenfoto’s
zijn ook erg interessant. Bij de
echografie bekijken we vaak de
zwangere poes of hond om te
tellen hoeveel kittens/puppy’s
erin zitten, en dan de eigenaar
als grapje vragen of er ook
één naar ons vernoemd mag
worden.
Het leukste vind ik stiekem
wel de puppy-consulten. Dit
zijn consulten om een pup te
leren dat een dierenarts leuk is
en niet alleen maar pijnlijk of
spannend. Niet alleen puppy’s
zijn dan welkom, maar ook
zeer angstige honden of katten.
Het is fantastisch om te zien
dat een hele bange hond na
maandenlang te laten wennen
aan een spreekkamer, op
een tafel te laten staan om te
onderzoeken, überhaupt aan
te raken, kwispelend en zonder
angst te zien binnen komen
wandelen voor een vaccinatie.

lachen om grapjes of juist
een woordenwisseling aan de
balie vanwege de hoge kosten.
Helaas zijn de ‘hoge kosten’
bij de dierenarts wel een ‘hot
topic’ in mijn werk. Mensen
denken vaak dat dierenartsen
enorme winst draaien, het
tegendeel is waar. Dierenartsen
zijn juist de mensen die het
minste verdienen van de
hoge opleidingen. De hoge
kosten van de farmaceuten, de
belastingen op de medicatie en
de lange dagen die we werken,
zijn de boosdoener van de
‘hoge’ rekening.
Ik kan met liefde zeggen dat
ik de leukste baan van de
wereld heb. Geen dag is gelijk
en elke dag sluit ik af met een
krab van een kat, een knauw
van een hond of juist de liefde
van een enthousiaste pup
of kitten die iedereen leuk
vindt. Vanaf volgend jaar gaan
we verbouwen en zijn we te
vinden in Midlaren, een kleine
kilometer van Zuidlaren en
hoop ik dat ik nog vele jaren
dieren en hun baasjes blij kan
maken, soms met een rekening
en gelukkig vaker met een
gezond en blij dier.
Anouk Mulder

Mensen vergeten weleens dat
mijn werk niet alleen om dieren
gaat, maar ook om mensen,
de eigenaren van de dieren.
Geruststellen of troosten,

Olwievetonen ien mosterdstip
(tuinbonen voor 3 personen)

Benodigdheden:
Verse tuinbonen of een flesje
Bakje hamblokjes
25 gr. boter
1½ eetl. bloem
1½ dl. melk
1 flinke eetl. mosterd
Kook of verwarm de bonen met eventueel wat gemalen
bonenkruid. Smelt de boter, roer de bloem erdoor, schenk de
melk erbij en breng het al roerend aan de kook zodat er een saus
ontstaat. Voeg de mosterd toe en daarna de hamblokjes. Giet de
bonen af en schenk de saus over de tuinbonen. Geef er kruimige
aardappelen bij.
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Mag ik dromen?

Fysiotherapiepraktijk
Kantens

Het zal je maar voorgehouden worden:
“Wij, de overheid (= gemeente) gaat samen met het dorp
nadenken en praten over hoe de mensen uit het dorp willen dat
hun dorp er de komende 50 jaar uit gaat zien. Speciaal daarvoor
hebben we iemand aangenomen die met jullie in gesprek gaat en
alle ideeën gaat beluisteren en samen met jullie besluit wat er
uitgevoerd gaat worden”.
Waauw! Dat zou je toch meteen
willen! Uit allerlei hoeken
komen allerlei voorstellen en
ideeën, de mensen worden
er vrolijk van en denken erg
hard mee over de inrichting,
de straten, de huizen, het
groen en alles wat een dorp
een dorp maakt. Wat komt er
dan bij mij voorbij? De kans
om de sociale structuur in het
dorp te versterken en nieuw
elan te geven, een boost aan
de onderlinge samenhang te
verstrekken en de activiteiten
van de school en alle sport en
spel en verenigingen op en
rond één locatie te integreren.
Dat zou mooi zijn. In mijn
droom wordt er op een weiland
dicht tegen de rand van het
dorp een nieuw complex
gerealiseerd. Rondom dat
complex is een nieuwe ijsbaan
en een nieuw voetbalveld
aangelegd. Het gebouw
voorziet in een sportzaal
met zaalvoetbalcapaciteit,
tennis- en badmintonvelden
en verschillende vergaderen besprekingsruimtes.
Zelfs een huisarts en een
fysiotherapeute hebben er
plaats in genomen.
Centraal is er een
horecagelegenheid die de
aangelegde camperplaatsen
en de bootjes aan de
Boterdiepsteiger bedienen.
In de hoek van het gebouw is
een aparte inrichting en ingang
gemaakt voor het jeugdhonk.
De aantrekkingskracht van het
dorp is daardoor flink vergroot.
Het plan maakt onderdeel
uit van een overkoepelende
activiteit om meer toeristen
naar Groningen te trekken.
Gelukkig ontvangt Kantens
de meer “rustige” toerist die
zich verdiept in historie en
achtergronden van het oude
wierdedorp.
De oude Kooistraat is weer
helemaal up-to-date met
mooie aardbevingsbestendige
en energie-neutrale woningen.
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Allemaal iets ruimer opgezet
waardoor het een uitermate
prettige woonomgeving
is geworden. Het oude
voetbalveld is voor een
gedeelte gebruikt om te ruimte
te creëren. Op het overige deel
is nieuw bos aangelegd.
Op de plaats van het
oude dorpshuis zijn
levensloopbestendige
woningen gebouwd. Het is de
betrokken projectontwikkelaar
gelukt er 6 woningen te
bouwen, waarbij alles mooi
gecombineerd is met de
bestaande bebouwing. De
(oudere) Kaansters wonen er
gemixt met een aantal jongere
starters. Heerlijk is het om dat
samen te zien optrekken.
Slim is vooral ook het
economische aspect. De
Vereniging Dorpsbelangen
heeft personeel in dienst
genomen voor de horeca.
De opbrengsten van de
horeca vloeien direct
terug in de “dorpskas”,
van waaruit allerlei andere
activiteiten betaald worden.
De verenigingen krijgen
subsidie op hun zaalhuur,
de grote kinderactiviteiten
(Sinterklaas, wandelvierdaagse,
speelweek, knutselmiddagen)
worden volledig gesponsord
door die opbrengsten en
ook de voetbal en de kermis
profiteren voor een deel mee.
De subsidies van de gemeente
en andere instellingen worden
beperkt, omdat zij pas hoeven
bijspringen als de overige
opbrengsten te kort lijken te
schieten.
Kortom er resteert maar één
discussie.... Drinken we Amstel
of Hertog Jan.... (of allebei!)
Met vriendelijke groet,
Jan Westerlaken
Dorpshuis t Schienvat
Kerkstraat 7
9995 PH Kantens
0595 551 280 / 06 5317 8567
Email: jw@kantens.nl

Weer open spreekuur vanaf september
Vanaf dinsdag 1 september is er weer iedere week open
spreekuur van 16.00 tot 17.00 uur in de fysiotherapiepraktijk in
t Schienvat. Loop binnen voor informatie over de mogelijkheden
voor behandeling, vergoedingen of FysioFit of neem een kijkje in
de floatingruimte. (In verband met corona-aanpassingen, is er plaats
voor maximaal twee personen in de wachtruimte)

Stichting Project Oekraïne
Een rustig jaar voor Stichting Project Oekraïne. We hadden
plannen om dit jaar onze projecten in Roemenië en Oekraïne
weer te bezoeken. Totdat corona kwam. Helaas moesten we onze
bezoekjes afzeggen. Te veel risico’s om nu richting het oosten
te gaan. De nood in Roemenië en Oekraïne is hoog. Doordat
men veelal afhankelijk is van hulporganisaties, komt er op
dit moment veel minder binnen aan hulpgoederen, financiële
ondersteuning en fysieke hulp. Dat leidt tot moeilijke situaties.
Gelukkig hadden wij al wat geld binnen van eerdere acties en
kunnen we aan de armenkeuken in Oekraïne en de gemeente
in Pir een gift overmaken. Mocht u deze projecten willen
ondersteunen dan kunt u een gift op onze rekening overmaken.

FysioFit in t Schienvat
Vanaf 1 september kun je je
aanmelden voor FysioFit in t
Schienvat.
FysioFit is samengesteld uit
lichamelijke oefeningen voor
het verbeteren of onderhouden
van een goede lichamelijke
conditie en is afgestemd op
ieder persoonlijk. Hierbij
wordt rekening gehouden met
de leeftijd, huidige conditie
en eventuele blessures of
beperkingen.
Je kunt je opgeven voor 1 of
2 keer per week, op dinsdag
van 17.00 tot 18.00 uur en
op donderdag van 18.45 tot
19.45 uur. Opgave vóór 14
september a.s.

Lezing “Bewust ontspannen”
Zaterdag 26 september van
11.00 tot 12.00 uur wordt
er een lezing gegeven in t
Schienvat door Jitske Hoekstra
over het nut van bewust
leren ontspannen en het
verband met het ontstaan van
lichamelijke ongemakken of
aandoeningen. Tijdens deze
lezing krijg je een indruk van de
verschillende mogelijkheden
om je ontspanningsmomenten
te verbeteren en wat je
allemaal kunt doen om stress
van het lijf te houden.
Kosten voor deelname € 5,=
(incl. koffie/thee) en opgeven
kan vóór 25 september via
info@fysiotherapiekantens.nl
Jitske Hoekstra

Collectanten gezocht
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aanhuiscollecte 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)?

Transport
In het voorjaar zou er een
transport met hulpgoederen
vertrekken. Dit heeft niet door
kunnen gaan. Onze opslag
zit nu vol. Tot nader bericht
kunnen er geen goederen
en kleding meer ingeleverd
worden. We proberen in het
najaar nog een transport te
organiseren, maar het is nog
de vraag of dat lukt.
Website
Onze website is vernieuwd.
Heeft u al een kijkje genomen?
www.projectoekraine.nl.
Er moeten nog een aantal

puntjes op de i, maar er is veel
verbeterd ten opzichte van de
oude website.
Giften
Giften kunt u overmaken op
rekeningnummer NL 56 RABO
0121 4779 67 t.n.v. Stichting
Project Oekraïne. Giften zijn
belastingaftrekbaar (ANBIstatus).
Mocht u specifiek het transport
of een ander project willen
steunen dan dat graag
vermelden.
Het bestuur

MS is de meest invaliderende
ziekte onder jonge mensen.
Het is een ziekte van het
centrale zenuwstelsel.
Doordat er iets mis is in het
afweersysteem, wordt de laag
om de zenuwen aangevallen
en beschadigd. Hierdoor
komen signalen van en naar
de hersenen niet (goed) door,
waardoor verlammings- en
uitvalsverschijnselen optreden.
In Nederland hebben 17.000
mensen MS en elk jaar komen
hier zo’n 1.000 mensen bij.
De eerste symptomen treden
meestal op tussen het 20e en
40e levensjaar.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor
MS. Onderzoekers weten niet
hoe MS ontstaat en hoe de
ziekte te genezen is. Onderzoek
is daarom hard nodig.
Nationaal MS Fonds investeert

de opbrengst uit de MS collecte
in innovatieve onderzoeken
naar MS.
Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus
heeft grote impact, ook op
het Nationaal MS Fonds.
Door de maatregelen hebben
we onze fondsenwervende
evenementen moeten
uitstellen of afgelasten.
Hierdoor lopen wij inkomsten
mis. MS staat helaas niet stil.
Onderzoek naar MS en onze
strijd tegen MS moet doorgaan.
Word collectant en haal geld
op voor onderzoek naar MS.
Collecteren is niet moeilijk en
kost maar twee uur van je tijd.
En het is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/
collecteren
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Oorverdovende stilte...

Na een heerlijke vakantie gaat het nieuwe schooljaar (op het
moment dat ik dit schrijf) bijna beginnen.
De periode voorafgaand aan de zomervakantie was een
bijzondere en hectische tijd; eerst de sluiting van de scholen en
het onderwijs op afstand, daarna de gedeeltelijke openstelling
van de scholen om, gelukkig, de laatste weken weer “gewoon”
onderwijs te geven. Gewoon staat niet voor niets tussen
aanhalingstekens, want vanwege de corona-epidemie golden
allerlei beschermende en hygiëne maatregelen, zoals veel
handen wassen, papieren handdoekjes gebruiken en extra
schoonmaak. Ik weet niet hoe het u verging, maar ik had de
(achteraf) naïeve hoop dat we in augustus weer enigszins op
de oude voet zouden kunnen starten. Niets is minder waar
gebleken, want het virus beleeft een opmars en dus zijn er naast
de voorschriften die er al waren, nieuwe voorschriften gekomen
over ventilatie van ruimtes en quarantaines voor mensen uit
“oranje” en “rode” gebieden. De corona-maatregelen worden zo
toch “het nieuwe normaal”.
Gelukkig hebben we op de
basisschool te maken met
kinderen van 4 tot en met 12
jaar. Deze leeftijdscategorie
kan wel besmet worden, maar
wordt zelf vrijwel nooit ziek
en kan de ziekte, volgens de
nu geldende inzichten, ook
niet of nauwelijks overdragen.
Dit betekent voor de omgang
met elkaar op school dat de
volwassenen de anderhalve
meter afstand tot elkaar
moeten bewaren, maar
dat kinderen onderling of
kinderen en leerkrachten dat
niet hoeven. Dat maakt het
lesgeven en begeleiden van
kinderen zoals we dat gewend
zijn, goed te doen. Dat ouders
niet op het plein en in school
mogen komen en dat ze hun
kinderen bij het hek aan ons
overdragen, begint ook al te
wennen, al herinnert het ons
iedere dag opnieuw aan het
feit dat dit een heel bijzondere
tijd is.
We zitten in een ouder
schoolgebouw zonder
ventilatiesysteem. Maar, zoals
Johan Cruijf al zei: “Ieder
nadeel heb zijn voordeel”.
De specifieke Covid-19voorschriften voor scholen
schrijven voor dat ventilatie
vooral moet gebeuren door
ramen en deuren (tegen elkaar)
open te zetten en zo de lucht
in lokalen en gangen continu
te verversen. Wij kunnen niet
anders, maar voldoen hiermee
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dus prima aan de protocollen.
Hoe het straks moet wanneer
de temperaturen weer naar
beneden gaan, zien we later;
een extra trui of vest wordt dan
wellicht noodzakelijk?
Behalve dat het een spannend
jaar wordt in verband met de
corona-pandemie, is het voor
de Klinkenborg ook het jaar
dat we een nieuw gebouw
gaan krijgen. Helaas heeft ook
dit traject enige vertraging
opgelopen, maar het streven
is nog steeds om volgend jaar
in augustus te starten in het
nieuwe gebouw. Zover is het
nog lang niet en er moeten nog
heel wat hobbels genomen
worden. Zo is er op dit moment
nog geen vervangende
huisvesting voor de maanden
tussen de sloop van het
huidige gebouw en het in
gebruik nemen van het nieuwe
gebouw. Hopelijk komt hier
op korte termijn duidelijkheid
over. Ook moet de aannemer,
die het gebouw gaat
neerzetten, nog geselecteerd
worden. Dit zal ook op korte
termijn gebeuren en er valt op
dit moment dus nog niets over
te zeggen.

Coronatijd in t Schienvat, dat was/werd wel een dingetje weten
we inmiddels. Opeens oorverdovende stilte, alle activiteiten weg,
op, leeg, niets meer, thuis zitten en nieuwsberichten volgen.
Wat gebeurt er precies, waar moeten we op letten? Ik denk dat
ik namens iedereen hier uit de omgeving spreek als ik zeg dat
we tot nu toe geluk hebben gehad. Geen bekende gevallen van
corona in onze omgeving. Gelukkig. Daardoor misschien ook een
beetje laconiek. Er zijn zelfs mensen die uitgaan van heel andere
theorieën. Maar dat laten we graag bij die mensen zelf; gelukkig
heeft iedereen in Nederland recht op een eigen mening (zolang
die anderen maar niet schaadt of je het maar niet aan anderen
opdringt).

manier bepalen zij mede
welk meubilair zal worden
aangeschaft. Tenslotte zijn zij
het die er iedere schooldag
op moeten zitten en aan
moeten werken. Hoewel
zitten niet altijd noodzakelijk
is; tegenwoordig zijn ook
schoolbankjes beschikbaar
waar de leerlingen aan staan
te werken. Voor sommige
leerlingen een uitkomst! Wordt
vervolgd.
Gelukkig blijven er ook
gebruiken uit het “oude
normaal” in zwang. Op de
tweede maandag van het
schooljaar krijgen alle kinderen
die het afgelopen schooljaar
of na de zomervakantie
nieuw op school zijn
gekomen een stoetboom.

De stoetboomtraditie is
aangemerkt als immaterieel
erfgoed en we houden die
traditie graag in ere. De meeste
van u hebben waarschijnlijk
ook zelf een tak van de boom
der wijsheid gekregen toen
ze voor het eerst naar school
gingen. Voor degenen onder u
die het gebruik niet kennen is
er op www.immateriaalerfgoed.
nl informatie over te vinden.
Ik zal ook het komende
schooljaar weer proberen u
in t Lougnijs op de hoogte
te houden van interessante
ontwikkelingen op de
Klinkenborg.
Anne Praktiek
Directeur obs Klinkenborg

In het juli/augustus-nummer stonden heel veel jonge
‘kunstenaars’ die hun knutselwerkjes lieten zien. Maar ook Marit,
Lynde en Annely hadden erg hun best gedaan! Kijk maar…

Al na een week of 2 van die
oorverdovende stilte bleek
dat we de cafetaria wel door
konden, en mochten, draaien
met wat aanpassingen.
Vanuit de horeca ontvingen
we protocollen: we hebben
wat dingen in de toiletten
aangepast, een A4 met de
regels opgehangen, een
speciale vloermat aangeschaft
en iedereen verzocht om
telefonisch te bestellen.
Dat werkte erg goed! En
we zijn begonnen met
internetbestellingen (dat lukt
nog niet zo goed en blijkt
lastiger dan we dachten).
Kortom, we zagen weer kansen
en gingen ermee aan de slag.
Belangrijk vond ik het dat we
Rieks in dienst konden houden
wat tot nu toe is gelukt.
Graag wil ik iedereen nog
bedanken voor het vertrouwen
en natuurlijk voor alle
bestellingen. Het was (vooral
in het begin) erg druk. Mensen
die eerder thuis zelf wat
bakten maar ons graag wilden
steunen, mensen die inzagen
dat we elkaar in het eigen
dorp moeten helpen, lokaal
bestellen etc. Op deze manier
draagt het dorpshuis toch
weer een steentje bij aan de
onderlinge sociale contacten in
het dorp. Terwijl ik dit schrijf is
het wat minder druk, maar dat
ligt ook aan de vakantieperiode
(hoop ik). Gelukkig heb ik van
verschillende verenigingen
alweer het bericht ontvangen
dat ze graag weer willen
opstarten en de vraag

of we wel een goede 1,5
meteromgeving kunnen
inrichten. Dat gaat lukken! Ik
merk dat er van alle kanten
motivatie is om het zo goed
mogelijk te handhaven.
Alleen het entertainment lukt
nog niet zo goed. Er wordt van
alles gedaan om muzikanten
toch een podium te geven,
maar blijkbaar blijven de
mensen toch liever in hun
eigen omgeving. Logisch ook,
zowel de 1,5 meter als het niet
kunnen dansen of meezingen
zijn voor velen wel een hoge
drempel. Zelf hebben we
(met The Cleveland steamers)
een optreden verzorgd voor
poppodium Phoenix in Breda.
Het werd via streaming
uitgezonden, dat was best
wel OK, maar het ontbreken
van publiek maakte het toch
wat lastiger. In mijn hoofd
speelt het plan de jamsessies
weer op te starten. Dat zou
moeten lukken met 1,5 meter
afstand (en natuurlijk de
overige maatregelen; niet ziek,
goede handhygiëne en gezond
verstand). We gaan het zien, in
september weten we meer!
Vergeet niet: was je handen en
blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Jan Westerlaken
Dorpshuis t Schienvat
Kerkstraat 7
9995 PH Kantens
0595 551 280
Mob.: 06 5317 8567
jw@kantens.nl

Wij, het team van de
Klinkenborg, zijn ons in ieder
geval al aan het oriënteren op
de inrichting van de school. De
leerlingen zullen de komende
tijd nieuwe setjes tafels en
stoelen uitproberen; op deze
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Visie op de vuilstort
(met burgerparticipatie)

In een denkbeeldige cirkel van ± 4 km vanuit het hart
van de milieustraat in Usquert liggen de dorpen en de
woongemeenschappen: Kantens, De Streek, Noordpolder,
Breede, Stitswerd, Rottum, Usquert, Wadwerd, Warffum en
Bethlehem. Dat is de eerste cirkel rond de ”De Vuilstort” waar
mensen wonen die te maken krijgen met de nieuwe invulling,
een nieuwe bestemming voor de met grond afgedekte bult
waar eerder al ons afval heen gebracht werd. Eerst was het
ons afval wat ons verbond met deze plaats, nu kan het een
productieplaats worden voor de energie die wij nu en in de
toekomst nodig hebben. Alle inwoners krijgen in de toekomst
te maken met de omvorming van de traditionele manier van
energieverbruik. Een transitie waar niemand aan kan ontkomen
als we tenminste aan een duurzaam bestaan willen voldoen. En
dat voornemen hebben we.
Wat is er voor nodig om op
de vuilstort de middelen
te realiseren om de
energietransitie daar in goede
banen te leiden, zodat het voor
de direct omwonenden goed
en voordelig uitpakt?
In ons klimaat is warmte in
koude seizoenen een grote
energieverbruiker, gemiddeld
1.500 m3 gas per jaar. Dit
bepaalt voor ± 60% de hoogte
van uw energierekening.
Daarvoor zou gezamenlijk

naar een oplossing gezocht
kunnen worden, zodat we
onafhankelijk van aardgas
kunnen zijn. Er zijn meerdere
oplossingen beschikbaar.
Bijvoorbeeld: Centrale
Mestvergisting is mogelijk in
een veeteelt-gebied. Of toch
waterstof. Maar voor waterstof
heb je veel elektriciteit nodig.
Op de Vuilstort kunnen volgens
de eerste berekeningen 23.000
zonnepanelen liggen die samen
± 6.900.000 KwH hernieuwbare

groene stroom leveren. Dat is
goed voor de elektriciteit van
± 2.400 huishoudens. Dat kun
je omvormen tot waterstof
voor verwarming of zelfs voor
vervoer. In de bovenstaande
overdenkingen wordt summier
geschetst wat er mogelijk is.
Maar zonder het meedenken
en overleggen van en met de
direct betrokken omwonenden,
is het niet mogelijk dit plan uit
te voeren en groot te maken.
Betrokkenheid betekent
participatie. Het streven is een
zo groot mogelijke participatie
waardoor er voor iedereen
voordeel te verkrijgen is en er
dus geen energiegeld wegvloeit
naar buiten de regio. Daarvoor
stelt Coöperatie EIK e.o. u.a.
een communicatieplan op om
een onderzoek te houden bij
de inwoners wat de wensen
en de mogelijkheden zijn. Het
zal in de vorm van een kleine
enquête gebeuren waarin
u kunt aangeven hoe u de
noodzakelijke energietransitie
voor u ziet. Deze enquête zal
in het najaar 2020 of begin
2021 plaatshebben. Daarna
hopen we - coronaproof een bijeenkomst te kunnen
houden, waar dan alle
uitkomsten en suggesties
besproken kunnen worden.
Familie Van Velde
De toezegging van Enexis
netbeheer is dat in week 34
toch de gewenste 3 x 80 A
aansluiting bij familie Van
Velde aan de Oosterweg
zal plaatshebben. Daarna
kan gestart worden met
het plaatsen van de 184
zonnepanelen op de
machineloods. Dit is dan een
zogenaamd PCR-regelingdak,
waar een ieder die op zijn/haar
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eigen woning geen panelen kan
plaatsen, met zonnepanelen
kan participeren. De panelen
worden aangeboden voor €
69,= per stuk. Meer informatie
hierover in het oktobernummer
van t Lougnijs.
Sinds 6 augustus jl. staat er
in Stitswerd een elektrische
deelauto uit het Waddenfondsproject van EIK. Deze wagen
staat daar op proef om te
bekijken of de mogelijkheid
van een dorpsauto in deze
vorm daar haalbaar is. Ik heb
3 x een ritje naar Stitswerd
ondernomen om een foto te
maken van de deelauto, maar
heb hem geen enkele keer
aangetroffen. Dan concludeer
ik dat hij volop gebruikt wordt.
Misschien is dit ook een optie
voor andere dorpen die binnen
de regio van EIK vallen. Zeker
nu er minder gereden wordt
door de coronacrisis.
Namens het bestuur

Op Struun in Stitswerd
28-07-2020
De veertiende schat in de RTV NOORD zomerserie Op Struun werd aangemeld door Gert Alles: het is het pittoreske Stitswerd.
‘Ik heb er ruim 30 jaar terug
gewoond’, schreef Alles in zijn
aanmelding. ‘Na mijn vertrek,
begin jaren 90, kom ik er
eigenlijk nog steeds voor de
rust. Het is het mooiste plekje
van Grunnen.’
Dat Alles er woonde, is dus al
weer zo’n dertig jaar geleden.
Hij woonde er in de voormalige
pastorie. En hoewel hij er als
achttienjarige slechts anderhalf
jaar woonde, maakte die
periode toch een onuitwisbare
indruk op hem.

‘Ik woon nu 25 jaar in
Appingedam’, zegt hij. ‘Toch
hebben die anderhalf jaar in
Stitswerd meer indruk op mij
gemaakt dan die kwart eeuw
Appingedam. Die rust en
vriendelijke mensen om mij
heen had ik op dat moment
ook echt nodig.’
Toch ging hij er, toen hij 19 jaar
was, weer weg. ‘Ja, je moet aan
het werk.’ Maar waarom is hij
niet teruggegaan? ‘Je hebt hier
niks. Omdat het toch wel erg
afgelegen is’, zegt hij. ‘Voor je

boodschappen moet je naar
Middelstum of naar Bedum.
Je wordt ouder, en je gaat je
vestigen. In vergelijking met
Stitswerd, leven we nu in luxe.’
Hij vond het destijds echt een
uitdaging om in de voormalige
pastorie te wonen. Sindsdien
komt hij nog zeker twee keer
per jaar terug.
‘Misschien wel drie keer per
jaar. Gewoon om dat gevoel
van toen weer even op te
snuiven. Het is een stukje

nostalgie uit m’n jeugd. Ik
vind het heerlijk. Wat ik doe?
Gewoon even lekker zitten op
het bankje, genieten van de
zon. En af en toe een gesprekje
met iemand die hier is blijven
wonen.’
https://www.rtvnoord.nl/
radio/programma/20052/
Babette-op-Noord/
aflevering/33685

Meehelpochtend Dierenparkje Kantens!
Te koop
aangeboden:

Metabo cirkelzaagmachine +
Metabo stofafzuiging
Gereedschapswagen + lintzaag/
bandschuurmachine
J.K. Werkman
Kooistraat 1
T 552029

Beste dorpsbewoners.
We hebben niet stilgezeten
als commissie Dierenparkje!
Op dit moment worden de
bestrating en de bloembakken
aangelegd, nadat er in het
voorjaar al een nieuw hek is
geplaatst. Langzaam krijgt
het parkje vorm als nieuw
ontmoetingspunt voor jong
en oud in Kantens! Maar we
kunnen het niet alleen, daarom
organiseren we op

zaterdagochtend 29 augustus
van 09.00 - 12.30 uur
een meehelpochtend bij het
Dierenparkje!
Koffie en thee staan klaar vanaf
08.30.
Wat gaan we doen?
Schoonmaken, onkruid
wieden, hek schoonmaken,
gras maaien, worteldoek
leggen, grond verdelen in de
bloembakken etc. etc. Dus

doe vooral oude kleren aan en
neem werkhandschoenen mee.
Alle hulp is welkom, ook al is
het maar een uurtje!
Geef aan als je wilt meehelpen
bij de commissie Dierenparkje,
Klazien, Gerda, Susanne,
Marieke en Kim
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Alternatieve wandelvierdaagse 2020
De eerste twee weken van de zomervakantie boden wij als CSCW een alternatieve wandelvierdaagse aan. Opgave ging
geheel coronaproof middels een WhatsApp-bericht, de betaling via een tikkie en vervolgens werden er stempelkaarten
en knapzakjes met appels en lekkers, gesponsord door Plus Tuitman, uitgedeeld aan huis. Iedereen kon zelf 4
momenten kiezen om te wandelen, want de stempels hadden een vaste plek, dus men kon zelf afstempelen. Rond de
40 wandelaars gingen op deze manier op pad en iedereen was over het algemeen zeer te spreken over deze aanpak.
Een leuk alternatief en vooral ook heel relaxed door de wat vrijere invulling. Geen gestress vanuit het werk naar huis
om op tijd bij t Schienvat te staan dit jaar. We zijn blij dat we op deze manier toch een leuke wandelvierdaagse hebben
kunnen organiseren. Naderhand werden de medailles thuis gebracht en kon iedereen nog een ijsje halen in t Schienvat.
Iedereen bedankt voor het enthousiasme en hopelijk tot volgend jaar!
CSCW Kantens

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
18

9988 RP USQUERT
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Kantsters en gemeente in gesprek
over de toekomst van Kantens

Olle laifde
Ien leste Lougnijs wer vroagd
of ie wat schrieven wollen as ie
ien vekaanzie wat biezunders
mitmouken. Vekaanzie was
nog nait èns begonnen en toch
vond k 28 juni n hilarische dag.
Hail Grunnen was van slag.
Arjen Robben was weer thoes.
k Ben gain echte
voetballaifhebber, mor Arjen
heb k aaltied n beetje volgd,
benoam as e ien t Nederlands
elftal speulde. Hai komt ja van
Beem, stoef bie en dat trekt.
Wie mozzen de presentoatsie
vanzulf even zain op tillevizie.
n Wereldvoetballer, weerom
noar de FC, hou was t meugelk?
t Nijs ging haile wereld over.
En doar ston e, aan raand van
t veld, gain publiek, allenneg
femilie en wat FC-lu.
Hai zag der goud oet, lekker
broen om kop en hai glunderde
van oor tot oor. n Strak blaauw
jaske aan mit n hoagelwit
T-shirt der onder.
En toun kreeg e zien shirt mit
rugnummer 10, fotogroaven
deden heur waark om n
schier ploatje te schaiten. n
Joar laank haar e nait speuld,
mor t bloud kropt woar t nait
goan kin. Hai was toch ien
München begund mit trainen.
Je mouten fit weden as ie ien
Eredivisie speulen willen en hai
vuilde zok goud en haar der
zin aan om noa vekaanzie te
begunnen. Nog mor 36 joar, n
jonge vent en din wil je nait ien
joen nije hoes ien Haren achter
geroaniums zitten, liekt mie.
Din hemmen je ja nog n hail
leven veur joe.
Of e nog even n baal ien lucht
hollen wol, vroug de pers. Nee,
hai haar verkeerde schounen
aan, zee e. As wereldster willen
ie vanzulf nait òfgoan as n
gaiter.
Dou kwam de pers mit aal
heur vroagen. Hail rusteg gaf e
overaal antwoord op. Proaten
haar e ien aal dij joaren dat
e vot west haar wel leerd. En
aaldeur dij aine vroag: Woarom
dust doe dit? As je hier weer
wonen goan mit joen gezin,
weer Grunneger worden, din
heurt FC doar bie en doar heurt
ain woord bie: Clublaifde, lait e
waiten.
Noa t bekend moaken van t nijs
vlogen seizoenskoarten deur
oet bie FC. Ook de skyboxen
waren ien trek en de shirtjes
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en aander rekloamespul waren
nait aan te slepen.
Wie zellen zain hou t òflopt, as
ie niks perbaaiern, verneem ie
ook nait hou t goan zel, vond e.
Bakker ien Beem het
Robbengebakjes kloar stoan!
Anje van der Hoek-Linstra

Wacht mor

De locatie voor tijdelijke
woningen in Kantens is
vastgesteld. Nu gaat de
gemeente Het Hogeland met
de inwoners in gesprek over de
identiteit van het dorp tijdens
de bijeenkomst ‘De toekomst
van Kantens’. Alle Kantsters
zijn van harte welkom op
donderdag 3 september 2020
in dorpshuis t Schienvat.
Programma
KAW Architecten
presenteert de vernieuwde
‘Identiteitsstudie Kantens’,
met daarin onder andere de
inrichting van Kantens en de
mogelijkheden die het dorp
met zich meebrengt. Verder
zijn de NCG en woningstichting
De Delthe aanwezig om met
inwoners in gesprek te gaan
over de versterking en de
tijdelijke woningen. Daarnaast
geeft de gemeente Het
Hogeland een vooruitblik op
het vervolgtraject. Tot slot
kunnen inwoners met zorgen
terecht bij één van de twee
aardbevingscoaches van
Mensenwerk Hogeland.

Aanmelden
Om de 1,5 meter afstand te
kunnen bewaren, is de avond
in twee delen opgesplitst: van
16.30 tot 18.00 uur en van
18.30 tot 20.00 uur. Inwoners
kunnen zich tot en met zondag
30 augustus opgeven via
aardbevingen@hethogeland.
nl, met het gewenste tijdvak
en het aantal personen. Bij
teveel aanmeldingen neemt
de gemeente contact op met
het vriendelijke verzoek om
met één persoon te komen. Zo
kunnen toch alle huishoudens
aanwezig zijn.
Meer informatie?
Meer informatie over de
aardbevingen via:
www.hethogeland.nl/
aardbevingen.

Treeke veur treeke
klimmen
wie sleetse treden
van torentrap
omhoog
k bin tèl kwiet worren
der binnen ja zoveul
wacht mor
tot wie boven oetkieken kinnen
din zèl k die wiezen op
ploatsen
gruinlaand
swaartbonten
goldgeel koren
eerrabbels ien blui
wacht mor
op veurjoar zummer
haars en winter
wacht mor
ien dij zee van roemte
pesaaiert tied
van die en mie
veur aiveg ien aiveghaid.
Tiny Veldhuis
Dit gedicht is te lezen op een
bordje van de taalroute ien
Toornwerd
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AGENDA Rottum

Vaste activiteiten t Schienvat

20 juni t/m 13 september
Kerk Rottum
10.00 – 17.00 uur
Expositie Ton Stoltenkamp
Gratis entree

AGENDA Kantens

Naar verwachting zullen
enkele verenigingen weer hun
activiteiten opstarten, echter
op dit moment is hierover
geen zekerheid in verband met
de coronacrisis. Een aantal
activiteiten zullen volgens
de regels van het RIVM wel
mogelijk zijn; de inschatting
daarvan is uiteraard aan de
verenigingen zelf.
Neem voor meer informatie,
over deelname of het
lidmaatschap contact op met
de betreffende vereniging.

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

Maandag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

Zaterdag 29 augustus
Dierenparkje
09.00 – 12.30 uur
Meehelpochtend
Donderdag 3 september
t Schienvat
16.30 – 18.00 uur
Inloop bijeenkomst
Toekomst van Kantens
Uitsluitend ná aanmelding
18.30 – 20.00 uur
Inloop bijeenkomst
Toekomst van Kantens
Uitsluitend ná aanmelding
Vrijdag 11 september
t Schienvat
19.30 – 21.00 uur
Vergadering
begrafenisvereniging
Zaterdag 26 september
t Schienvat
11.00 – 12.00 uur
Lezing ‘Bewust ontspannen’
Dinsdag 29 september
t Schienvat
20.00 – 21.30 uur
Gebiedsbijeenkomst
waterschap Noorderzijlvest

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
Woensdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
20.00 – 22.00 uur
Damclub (om de week)
Donderdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
18.45 – 19.45 uur
FysioFit
20.00 – 22.00 uur
Danstraining
Vrijdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
15.00 – 18.00 uur
Boeken-Lees-Kamer
16.00 – 20.00 uur
Cafetaria geopend
(bellen voor bestelling)
20.00 -22.00 uur
Biljartvereniging
Zaterdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
16.00 – 20.00 uur
Cafetaria geopend
(bellen voor bestelling
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Kijk voor onze Menulijst
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

Deze kunt u vinden door
als zoekfunctie ‘Beamteam
Kantens’ in te vullen.
Vervolgens kunt u op dat
account klikken (en eventueel
abonneren).

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

Zondag 20 september
09.30 uur – ds. B. Reinders
14.30 uur – ds. B. Reinders

KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
T 050 - 3140211
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 – 412613

KERKDIENSTEN
Gereformeerde kerk
vrijgemaakt Kantens
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.

Eindredactie:
Alette de Vries-Rennen

Zondag 30 augustus
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
(Afscheidsdienst)
Zondag 6 september
09.30 uur – Kand. J. van
Limbeek
14.30 uur – Kand. J. van
Limbeek

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

Anje van der Hoek-Linstra
Zwanny Hofman
Arie Klomp
Gert-Jan Koops
Hilma Oudman-Dam
Alette de Vries-Rennen

Kerkdiensten Chr. Geref.
Kerk Kantens

TANDARTSEN:
Patiënten van de aangesloten
praktijken binnen de Vereniging Tandartsen Noord-Groningen kunnen bij spoedklachten
het centrale nummer 09000608 (kosten € 0,25 p/m) voor
informatie over de dienstdoende tandarts/tandartspraktijk
raadplegen.

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

Redactie:

Oktober-nummer
uiterste inleverdatum
11 september 2020
Inleveradres kopij:
Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens

Zondag 13 september
Startzondag
09.30 uur – ds. H. Jonkman
14.30 uur – ds. H. Jonkman

Zondag 27 september
09.30 uur – ds. W. van ‘t Spijker
14.30 uur – Leesdienst
Protestantse Gemeente
Kantens-Stitswerd-Rottum
Zondag 30 augustus
09.30 uur – drs. E. Smit
(gez. dienst in Boazkerk
Westeremden)
Zondag 6 september
Antoniuskerk
9.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Startzondag
Zondag 13 september
Antoniuskerk
9.30 uur - ds. C.E. Lavooij,
Vaassen
(koffie/thee bij Salem)
Zondag 20 september
Antoniuskerk
9.30 uur - prop. A.J. Schep,
Groningen
Zondag 27 september
Antoniuskerk
9.30 uur - prop. mevr. M. Splint,
Groningen
Dorpskerk Rottum
Geen diensten i.v.m.
coronacrisis

Per mail
M info@tlougnijs.nl

Foto van de maand
Deze week werden voor het laatst de oude containers geleegd! Hiermee nemen we weer afscheid
van een overblijfsel van de oude gemeente Eemsmond. Onze nieuwe gemeente Het Hogeland
heeft alle huishoudens voorzien van nieuwe containers geschikt voor het DIFTAR systeem.
Diftar zal voor velen van ons een uitdaging zijn om zo bewust (zuinig) mogelijk met restafval om te
gaan en dat betekent afvalscheiden.
Tips:
Oud papier in de papiercontainer (zie hier rechts onder).
Glas in de glascontainer bij
de ijsbaan. Oud metaal naar
de IJsbaanvereniging. Plastic
doppen etc naar Henny Baron. Oud frituurvet naar het
voetbalveld en keukenafval
(GFT) kun je heel mooi composteren in en voor de tuin.
Ik wens u veel succes.
© Foto Fred Reiffers

Oproep Uitvaartvereniging Kantens
In oktober zijn we van plan de
(uitgestelde) jaarvergadering
te houden. In verband met
het vertrek van de huidige
penningmeester G.S. Omta zijn
we op zoek naar een nieuwe
penningmeester. Er staat een
kleine vergoeding tegenover.
Wie wil zich inzetten voor de
vereniging en deze taak op zich
nemen?
Belangstellenden kunnen
contact opnemen met:
Gerda Omta (T: 552623 of E:
gsomta@ziggo.nl)

Patat / Ras patat (z. saus)

€ 1,60

Patat / Ras patat (z. saus) groot

€ 2,60

Kapsalon

€ 7,45

Kapsalon extra vlees

€ 11,45

Happy Burger met patat

€ 6,45

Frikandel /kroket (100 gram)

€ 1,55

Kalfskroket

€ 1,95

Bami / Bami pittig schijf

€ 1,80

Nasi schijf

€ 1,80

Kip Nuggets (6 stuks)

€ 1,80

Hamburger

€ 1,80

Berehap pittig

€ 2,00

Eierbal

€ 2,50

Bitterballen (6 stuks)

€ 2,00

Party Snacks (8 stuks)

€ 2,00

Loempia (kip)

€ 2,00

Mexicano

€ 2,00

Pikanto

€ 2,00

Bal gehakt

€ 3,00

De redactie houdt zich het recht voor
kopij in te korten!
De redactie is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de ingezonden
stukken.
Administratie:
Alette de Vries-Rennen
Klinkenborgerweg 7
9995 NE KANTENS
T 0595 434206
M info@tlougnijs.nl
I www.tlougnijs.nl
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.
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

OUD PAPIER

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

T 551788 (OBS)

Voor meer producten zie onze website of facebook
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Uw eigen
dorpsfysiotherapeut
- Voor alle spier- en
gewrichtsklachten
- Hulp bij beperkingen
in alle daagse bezigheden
- looptraining/
valpreventie
- Vergoed door uw
zorgverzekeraar

Dorpshuis ’t Schienvat
Kerkstraat 7
Kantens
06-22779770
info@fysiotherapiekantens.nl

- Ontspannende nek- rug,
schouder massage
- Floating: ervaar de rust en
ontspanning van het
drijven…
- Leer gezond omgaan met
spanning en stress
-
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Open spreekuur iedere
dinsdag 16-17 uur

