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Leven in de brouwerij...
 
Hm, lekker, onlangs een keer onder begeleiding zelf bier gebrouwen. Smaakte erg goed. Wie weet..
Maar, ‘leven in de brouwerij’ staat volgens het genootschap “onze Taal” voor:
 
Leven in de brouwerij 
brengen betekent ‘voor 
drukte zorgen’, ‘de boel 
levendiger maken’, ‘de saaiheid 
doorbreken’. Het Groot 
Uitdrukkingenwoordenboek van 
Van Dale (2006) vermeldt: “De 
uitdrukking is ontstaan toen de 
schilder Jan Steen van zijn vrouw 
het verwijt kreeg dat er te weinig 
gebeurde in de door haar man 
in Delft geëxploiteerde brouwerij. 
Steen kocht daarop een aantal 
levende eenden en liet die in de 
ketel van de brouwerij zwemmen. 
De eenden vlogen door het pand, 
waarna Steen constateerde 
dat hij zo voor leven in de 
brouwerij had gezorgd.” F.A. 
Stoett en het Woordenboek der 
Nederlandsche Taal noemen 
deze herkomst ook, maar 
spreken wel van een “legende”: 
“Volgens de legende afkomstig 
van den schilder Jan Steen, die in 
zijne verloopen brouwerij drukte 

aanbracht door er eendvogels te 
doen rondvliegen.”
Deze streek van Jan Steen lijkt 
ook meteen te verklaren waarom 
men van een huishouden van 
Jan Steen spreekt als men het 
over een rommelig huishouden 
heeft, maar die uitdrukking 
gaat terug op zijn schilderijen. 
Op een aantal daarvan worden 
namelijk rommelige huishoudens 
afgebeeld.
 
Mooi verhaal, lekker kort. Ik 
doel echter op leven in ons 
dorpshuis. Ondanks de corona 
zijn/worden er veel activiteiten 
weer opgestart. Het meeste 
laat zich goed regelen met 
coronavoorwaarden, zoals 
de anderhalve meter en het 
handjes poetsen. Een enkele 
activiteit wordt een beetje 
aangepast. Als jullie dit lezen 
is er ook al een 1e jamsessie 
geweest, ook met wat 

aangepaste omstandigheden. 
Ook andere activiteiten draaien 
volop. Het is erg druk bij de 
Fysiotherapie en Floating. 
De versterkingsbegeleiding 
heeft zich een dag per 
week geïnstalleerd in de 
boekenkamer (bovenzaal) 
en er is sprake van een 
volleybalvereniging op vrijdag 
(CPJ). Alle andere avonden 
zijn er meerdere clubs in 
het gebouw actief. Een paar 
verenigingen heeft besloten 
tot januari 2021 te wachten 
met hun activiteiten. Soms 
gezien de leeftijden van de 
deelnemers (risicogroep) en 
soms omdat de anderhalve 
meter niet haalbaar is. 
De versterkingsoperatie 
brengt ook het nodige aan 
overlegdagen en -avonden met 
zich mee.
Af en toe hoor ik dat mensen 
niet weten wat er allemaal te 
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doen is, of waarvoor ze zich 
zouden kunnen aanmelden. 
‘Het staat allemaal elke keer 
in t Lougnijs’, zeg ik dan. Als 
antwoord hoor ik dan “daarvan 
zie ik alleen de voorpagina”... 
Tja.. Als je dit leest weet je het? 
Toch?
Even een korte opsomming:

Toneelclub Advendo, elk 
seizoen loopt van ca. 
september tot eind januari. In 
die maanden studeert men een 
toneelstuk in en eind januari is 
de uitvoering.

Badminton, elke dinsdag 
tussen 19.15 en 20.15 uur 
werkt een groepje dames 
zich in het zweet, even lekker 
meppen en ontspannen

Tai Chi, al jaren beoefenen een 
aantal mensen deze innerlijke 
bewegingskunst. Het lijkt op 
een vechtsport. Dat was het 
ook van oorsprong, maar nu is 
het meer de opzet om lichaam 
en geest in balans te brengen.

Fitness You Better Work, 
een stevige work-out met een 
stukje muziek en de nodige 
gewichtige attributen erbij. 
Na een uurtje werken zien de 
dames er behoorlijk vermoeid 
uit valt me iedere keer op.

Dammen, het rustige werk. 
Meestal zitten de heren een 
uurtje of twee stilzwijgend over 
de witte en zwarte schijfjes 
gebogen. Tegen het einde van 
de avond concentreert het 
zich op de spellen die net even 
wat langer duren en kijken de 
reeds uitgespeelde spelers 

geconcentreerd met de laatste 
partij mee die dan ook wel 
twee uurtjes geduurd heeft.

Boeken-Lees-Kamer, na haar 
pensionering kon Anneke van 
de Graaf de boeken toch nog 
niet loslaten. Dat resulteerde 
in een mooie collectie boeken, 
netjes gesorteerd en voor ieder 
wat wils. Elke vrijdagmiddag 
is de Boeken-Lees-Kamer 
geopend om te kijken of er 
iets voor je bij zit of boeken te 
ruilen.

Biljarten, naast wiskundige 
berekeningen over hoe de 
ballen moeten (of zouden 
moeten) rollen is dit ook altijd 
het bijpraten van de week. 
Even onder het genot van een 
hapje en drankje kijken wat er 
op het werk, in de gemeente, 
of in de wereld plaats heeft 
gevonden. Een soort Jinek, 
maar dan zonder blauwe ogen. 
Altijd ieders mening aanhoren 
met respect voor elkaar.
 
Tot snel!
Groetjes
Jan, Rieks & Ageeth

Boekje over molen Grote Geert
Op vrijdag 2 oktober a.s. verschijnt een boekje over de 
molen ‘Grote Geert’. Auteur is molendeskundige Bob 
Poppen uit Uithuizen. Het eerste exemplaar wordt die 
middag aangeboden aan molenaar Gerad Werkman. Hij 
is dit jaar namelijk 25 jaar molenaar. De uitreiking vindt 
plaats in het kader van de feestelijkheden rond het 25-jarig 
molenaarschap van Gerad Werkman. Uiteraard vindt dit bij 
de molen plaats. 

Auteur Bob Poppen vertelt in het boekje het verhaal over Molen 
Grote Geert en de verdwenen molens van Kantens. Kinderen 
van de basisschool in Kantens krijgen een gratis exemplaar. 
De uitgave wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie 
van het SNS fonds Middelstum. Nadien is het boekje tegen 
een geringe prijs te verkrijgen bij de molen en via www.
uitgavennoordgroningen.nl. Het boekje is nummer 12 in de reeks 
Monumenten in Noord-Groningen. 
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1. Even voorstellen (naam, 
adres, leeftijd): 
Jeroen Brontsema, ik woon 
aan de Stitswerderlaan nr. 
20 in Kantens. Ik ben 19 
jaar.
 
2. Wat doe je het liefst in je 
vrije tijd? 
Sporten in de sportschool 
en voetballen bij vv K.R.C..

3. Waaruit bestaat je favo-
riete ontbijt? 
Witbrood met kaas en 
(Griekse) tomaten.
 
4. Wat is je favoriete kle-
dingstuk? 
Trainingsbroek.
 
5. Waar krijg je de meeste 
energie van? 
Scoopy.
 
6. Naar welke radiozen-
der(s) luister je het liefst 
en waarom? 
Slam FM, gewoon altijd 
lekkere muziek met weinig 
geklets tussendoor.
 

7. Welk nummer (zang/
muziek) raakt je elke keer 
weer? 
Sapwereld.
 
8. Met welke BN-er zou je 
wel eens willen dineren en 
waarom? 
Gabi Blazer, ze is gewoon 
een hele mooie vrouw.
 
Wat zou je doen met € 1 
miljoen? 
Een mooi auto aanschaffen, 
Honda NSX of zo.
 

Wat durf of doe je ECHT 
niet? 
Bungeejumpen.
 
Wat wil je altijd nog eens 
doen (toekomstdroom/
wens)? 
In die pas aangeschafte 
Honda NSX de wereld rond-
rijden.
 
Aan wie geef je de Pen 
door? 
Jurriën Zuidhof.

Rectificatie oud papier
Helaas is er in het vorige nummer van t Lougnijs een foute datum 
voor het afgeven van het oud papier vermeld. Hiervoor onze 
excuses!
Het oud papier kan telkens in het eerste weekend van de even 
maanden gebracht worden in de containers bij de sportvelden.

Redactie t Lougnijs
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Een vogelaar is iemand die heel veel namen van vogels kent 
en er veel van weet. Terwijl er zo ontzettend veel soorten 
vogels bestaan, ken ik eigenlijk weinig namen. Als kind kende 
ik wel enkele vogels in mijn omgeving. Maar als ik dacht dat 
ik de naam van een vogel wist zoals de mus, dan bleek het 
een huismus te zijn en dat er zelfs nog meer soorten mussen 
bestaan.

In en rondom onze boerderij zie ik veel vogels en langzamerhand 
leer ik er wel steeds meer kennen. De huismussen scharrelen 
in de tuin en ik zie ook regelmatig koolmezen in de struiken. 
In de fruitbomen zingen vinken en op het dak de merels. In 
onze lindeboom zitten vaak houtduiven met hun nest. Terwijl 
spreeuwen elk jaar gebruik maken van het nestkastje aan de 
stam. Eens hoorde ik een roffel en zag ik een vogel in de stam 
van deze boom hakken. Ik herkende de vogel van plaatjes, dat 
moest wel een grote bonte specht zijn. Maar in tegenstelling tot 
zijn naam is hij kleiner dan ik had gedacht. In het grasveld hippen 
regelmatig eksters en snelle witte kwikstaartjes. 
In onze schuur en op de achterdeel worden jaarlijks door veel 
boerenzwaluwen op de balken hun nestjes gemaakt. In de 
ligboxenstal maken kauwen hoog in de nok een nest. 
Al zijn het er niet veel, elk jaar zie ik in onze weilanden de kieviten 
opvliegen of grutto’s in de lucht zwieren. Onze sloten worden 
gebruikt door witte knobbelzwanen die een groot nest maken 
en er later samen met hun grauwe jongen statig zwemmen. De 
ijverige meerkoeten maken tussen het riet midden in de sloot een 
nest en ze kunnen het razendsnel aanpassen bij hoogwordend 
water. Aan de slootkant zit het nest van wilde eenden vaak goed 
verstopt en dit voorjaar zagen we regelmatig moeder eend met 
soms wel zeven kuikentjes. Bij de sloten of in de weilanden zie ik 
vaak reigers op hun lange stelten zoeken naar een lekker hapje. 
Meestal zijn het blauwe reigers die er vooral grijs uitzien. Dit jaar 
zijn er ook veel witte reigers, die zilverreiger heten.
Als ik met de tractor en schudder in het land bezig ben, zie ik 
meestal een buizerd zitten op een hek of paal. Dan zie ik ook vaak 
een kleine roofvogel een eindje verder tussen de rijen gemaaid 
gras of staande in de lucht speuren naar een muis. Ik denk dat het 
een (toren)valkje is. Al met al ken ik steeds meer vogels. Maar dan 
zijn er ook de vogelgeluiden die ik nog niet (altijd) herken. Nee, 
een vogelaar ben ik nog lang niet!

Hilma Oudman-Dam
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Uitnodiging algemene ledenvergadering:
Donderdag 22 oktober om 20.00 uur in t Schienvat
Alle leden zijn welkom en voor niet leden die iets te melden 
hebben is er ook ruimte. Er zullen kleine en grotere zaken 
besproken worden die ons mooie dorp aangaan. Tevens 
nogmaals een dringende oproep: wij zijn op zoek naar een aantal 
nieuwe enthousiaste bestuursleden die zich willen inzetten 
voor het dorp. Dus voel je je geroepen mee te denken en te 
doen in Kantens, meld je dan aan of kom eens vrijblijvend een 
vergadering bijwonen.

Helaas zijn er geen reacties 
gekomen op onze oproep 
om medewerking van u 
als bewoners voor een 
aantal projecten die wij 
graag gerealiseerd zien in 
Kantens. Het gaat hierbij 
om het realiseren van een 
plaquette bij de schandpaal, in 
december weer een kerstboom 
plaatsen bij t Schienvat en een 
picknicktafel voor in het bos. 
Geld en mankracht is meer dan 
welkom, vandaar opnieuw deze 
oproep.

Voor wat betreft het voetpad 
langs de Middelstumerweg: 
de provincie heeft geld 
beschikbaar voor dit project 
en de gedeputeerde heeft het 
voorstel goedgekeurd. Rest 
alleen nog goede afspraken 
met de gemeente, maar ook 
hier wordt aan gewerkt. De 
uitvoering zal dan nog dit jaar 
gaan plaats vinden. Dit zal 
een mijlpaal zijn voor VDK, 
aangezien we ons hier lang 
voor hebben ingezet en dit lijkt 
nu te gaan lukken.

Het openbaar vervoer heeft 
vier weken stil gelegen. Lijn 
61 werd bij ons weten zonder 
vooraankondiging tijdelijk 

opgeheven en er werd ook 
geen vervangend vervoer 
geregeld.
Graag zouden wij willen weten 
of er ook inwoners zijn die 
een bezwaarschrift/ formulier 
hebben ingediend bij Qbuzz 
of het OV bureau. Wij zouden 
graag willen weten of u hier 
een reactie op hebt gekregen. 
Zou u deze aan ons ter 
beschikking kunnen stellen? 
Wij kunnen hier dan o.a. bij 
de gemeente aandacht voor 
vragen. Er gaan bij Qbuzz vaker 
zaken niet goed.
Mocht u vragen, op- of 
aanmerkingen hebben mail 
dan naar dorpsbelangen@
kantens.nl

Vereniging Dorpsbelangen 
Kantens

Haikoe
Liggend op de oavenddiek
zuikt mien haand
tussen t zummergras

Gerrit Wassing
Oet: Wotter
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Op een fietstocht door Stitswerd kwam ik in contact met Hilma 
Oudman en zij vroeg of ik een stukje wilde schrijven voor 
Uitgevlogen. Mijn naam is Trieneke Kloppenburg.
Ik ben geboren in 1953 en heb gewoond op de boerderij tussen 
Toornwerd en Kantens waar nu de familie Pastoor woont.
Mijn vader had een gemengd bedrijf met akkerbouw en vee. Na 
mij kwamen er nog twee broers en twee zussen.
Op mijn vierde jaar ging ik voor het eerst naar de kleuterschool 
van de “School met den Bijbel”, lopend op mijn klompjes. Later 
kwam er een step en op mijn zesde jaar een echt fietsje. Wat was 
ik blij toen ik op de lagere school leerde lezen, daar heb ik mijn 
hele leven veel plezier van gehad. 

Wat ik me herinner van 
mijn jeugd in Kantens is de 
onbelemmerde vrijheid die ik 
had om te gaan en te staan 
waar ik wilde: op 11 november 
Sint Maarten lopen door een 
donker dorp, op mijn fietsje 
naar Oosterburen om zegels 
te verkopen voor een goed 
doel, soms bang zijn voor 
een blaffende hond bij een 
boerderij, maar toch doorgaan. 
Het grote territorium dat ik 
had, wanneer ik bijvoorbeeld 
naar Rottum fietste om met 
een vriendinnetje te spelen. 
Wat was ik bevoorrecht dat ik 
de wereld op mijn eigen wijze 
kon ontdekken! Wat grote 
indruk op mij maakte was de 
dood van een klasgenoot op de 
lagere school. We gingen met 
de hele school mee naar het 
kerkhof, je hield dat allemaal 
voor jezelf en sprak er niet 
over. De keren dat er een 
bazaar was in het Schienvat 
was het feest, je kreeg een 
kwartje mee van je vader.  
Aan de rondjes die ik maakte 
op mijn fietsje om de toren 
denk ik nu nog met plezier 
terug. De tandartsbus die bij 
Salem stond geparkeerd en 
waar de verdoving bestond uit 
een soort van breinaald in je 
verhemelte….

Na de lagere school ging ik 
naar de ULO in Middelstum, 
dat vond ik een grote 
overgang. In Kantens was 
alles overzichtelijk, maar 
in Middelstum kreeg ik te 
maken met mensen die 
heel anders in het leven 
stonden, zelfverzekerd en een 
behoorlijke eigendunk, ik vond 

dat moeilijk. Daarna ging ik 
naar de HAVO in Groningen. 
Op mijn 19e jaar ben ik 
verhuisd naar Groningen, 
heb een aantal jaren de 
Sociale Akademie gedaan 
en daarna een aantal jaren 
administratief werk verricht. 
Vervolgens heb ik een aantal 
jaren vrijwilligerswerk in een 
verpleeghuis gedaan, heerlijk!

Ik ben al weer 40 jaar samen 
met Bram, mijn man, mijn 
grote liefde door dik en dun, 
waarvan de laatste 17 jaar in 
een kleine seniorenwoning 
in Haren. Wij hebben diverse 
honden en katten gehad waar 
ik veel van heb gehouden. 
Kortgeleden stierf ons laatste 
hondje en we nemen geen 
nieuwe meer. Ik ben 67 en 
Bram heeft kanker. Dat gaat 
nu gelukkig goed, maar ik wil 
niet graag dat zo’n beestje 
ons overleeft. Ik ontleen 
veel plezier aan zingen en 
stemimprovisatie. Mijn grootste 
wens is vervuld namelijk het 
zingen van een geestelijk lied 
bij het kerkorgel.
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Mijn andere grote passie is 
bewegen, fietsen en wandelen. 
We hebben allebei geen 
rijbewijs en dus ook geen auto, 
maar ik heb het nooit gemist. 
Een dag niet bewegen is een 
dag niet geleefd. De liefde die 
ik in Kantens heb meegekregen 
voor de natuur en alles wat je 
daar tegenkomt is mijn hele 
leven gebleven. Ik hecht niet 
aan materie maar de vreugde 
die ik beleef aan het buitenzijn 
valt niet in woorden uit te 
drukken. Ja ik fiets ook wel 
eens door Kantens en wanneer 

ik daar op het kerkhof kom zie 
ik allerlei namen uit mijn jeugd, 
de mensen waar ik thuis kwam 
of de winkelier waar ik snoep 
kocht. Dat is heel bijzonder, 
dat heeft me echt geraakt. De 
plek waar ik vandaan kwam, 
Kantens, heeft mij gevormd 
en daar ben ik dankbaar voor, 
in essentie ben ik gebleven 
wie ik was, het meisje op de 
klompjes. 

Met een vriendelijke groet 
uit Haren,
Trieneke Kloppenburg

Alternatieve Sinterklaasintocht 
Hallo allemaal, 
I.v.m. corona hebben wij besloten om dit jaar geen 
Sinterklaasintocht te organiseren. Natuurlijk willen wij de 
kinderen niet vergeten en hebben wij een alternatief bedacht. Op 
zaterdag 21 november willen Sint en Piet graag de kinderen die 
in de dorpen Kantens, Stitswerd en Rottum wonen een kadootje 
aan huis brengen. Sint en Piet vragen daarom om het kind aan 
te melden voor 11 oktober. Graag vermelden: naam kind(eren), 
leeftijd en adres. Om alles mogelijk te maken vragen wij voor elk 
1e kind € 5,00 en alle volgende kinderen € 1,50 per kind. Sint en 
Piet zullen tussen 10.00-14.00 uur langskomen. 

De kinderen mogen natuurlijk een mooie tekening of 
knutselwerkje maken voor Sinterklaas. I.v.m. corona komen wij 
dit jaar niet langs met de lijstcollecte. Wilt U toch een bijdrage 
geven, dan kunt U dit overmaken op: NL57RABO 0195234421. 
Aanmelden kan door het sturen van uw informatie naar: 
sinterklaas@gmail.com
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Mijn naam is Marten Miske en ik kom uit een gezin van zes 
kinderen. Mijn leven lang woon ik op hetzelfde adres aan de 
Langestraat. Daar woon ik nu met echtgenote Zwanny Hofman 
en onze jongste dochter Marit, want onze oudste dochter Boukje 
is inmiddels uitgevlogen. Na de basisschool (School met den 
Bijbel) die een paar stappen van mijn ouderlijk verwijderd was, 
ging ik naar de LTS in Uithuizen.

vaste auto en eigen routes 
zowel in de stad Groningen 
als in de provincie. Meestal 
gaat er een collega mee om 
samen mijn route af te werken. 
Mijn werkzaamheden zijn 
vooral onderhoud van perken 
bij bedrijven, particulieren, 
sociale huurwoningen en 
scholen/instellingen. Het werk 
is zeer afwisselend, de ene 
keer werk je met machines 
en gereedschappen, die nu 
hoofdzakelijk elektrisch zijn, 
een andere keer zit je letterlijk 
op je knieën om perken netjes 
te maken. Het gebruik van 
gif is niet meer aan orde. 
Onkruid wordt nu weggebrand 
of geschoffeld, dit laatste 
kan ook met een elektrische 
schoffel. Het geeft mij veel 
voldoening om projecten 
die door Donker Groen zijn 
aangelegd netjes te houden. 
Maar zo nu en dan komt er 
aan dat onderhoud een einde 
als het contract is afgelopen. 
Een paar bekende plekken 
waar ik het onderhoud in 
beheer heb zijn Sportcentrum 
Kardinge in Groningen en 
MuzeeAquarium in Delfzijl. 
Grasmaaien, schoffelen 
en onkruid bestrijden op 
verharde ondergrond zijn 

Op zestienjarige leeftijd ben 
ik aan het werk gegaan bij 
Bulthuis Noordwolde als 
constructiebankwerker en 
lasser. Na 36 jaar kwam daar 
abrupt een eind aan door 
faillissement. Toen dacht ik: 
“wat ga ik nu doen, verder 
in de metaal of het roer 
omgooien”. Het werd mij al 
gauw duidelijk dat ik de nodige 
‘papieren’ miste en dat dit 
samen met mijn leeftijd slechte 
uitgangspunten waren. Dus 
het roer ging om en ik schreef 
me in bij Abiant in Bedum en 
stelde mij beschikbaar voor  
tuinwerkzaamheden. Ik had al 
ervaring genoeg opgedaan in 
mijn eigen tuin door het zelf 
kweken van planten voor eigen 
gebruik en de verkoop in ons 
stalletje voor het huis en ik had 
(en heb) er plezier in. 

Vrij vlot kon ik bij Van der Werff 
Groenvoorziening in Bedum 
aan de slag als hovenier. 
Na twee seizoenen kwam 
daar een eind aan en kon ik 
vanaf het voorjaar van 2012 
terecht bij Donker Groen in 
Groningen. Als uitzendkracht 
word je vaak ingezet om de 
werkpieken op te vangen, dus 
word je ook eerder van de 
werkzaamheden ontslagen 
door de opdrachtgever. Dat 
moment kwam voor mij elk jaar 

later. De werkverdeler was zeer 
tevreden over mij en zei na 
een paar seizoenen dat ik de 
werkkleding aan het eind van 
het seizoen niet in hoefde te 
leveren, omdat ik het volgend 
seizoen toch weer verwacht 
werd. 

Tot mijn verrassing vroeg 
Abiant mij in 2016 of ik via 
AOC Terra Next in Eelde 
een opleiding voor hovenier 
wilde volgen. Deze MBO 
opleiding duurde twee jaar. 
Elke woensdag ging ik na mijn 
werk naar Eelde en had dan tot 
21.00 uur les. Het was wel even 
wennen om na 45 jaar weer 
in de schoolbanken te zitten. 
Tijdens de wintermaanden 
had ik geen werk en ik ging 
toen drie dagen in de week 
naar school in Eelde. Ik was de 
oudste van mijn klas. Naast 
de werkgerelateerde vakken 
kregen we ook Nederlands 
en rekenen. We kregen ook 
veel praktijklessen zowel op 
school maar ook op locatie. 
In februari 2018 slaagde ik 
voor mijn hoveniersdiploma 
die in april werd uitgereikt. Als 
klap op de vuurpijl werd mij 
vanaf 1 juli 2018 door Donker 
Groen een vast contract 
aangeboden. Dat waren twee 
zeer opmerkelijke feiten voor 
een zestigjarige. Ik heb een 

werkzaamheden die het hele 
seizoen doorgaan. Zowel het 
planten van groen (zowel 
bomen, struiken als éénjarige 
en vaste planten) als het 
snoeien gebeurt alleen op 
gezette tijden.
Toen ik nog bij Bulthuis werkte 
dacht ik wel eens na of ik dit 
tot mijn pensioen zou willen 
blijven doen, want je werkte 
de hele dag binnen en daar 
heb je in zo’n werkomgeving 
niet bepaald te maken met 
frisse lucht. Deze onvoorziene 
omwenteling heeft mij veel 
goeds gebracht. Ik ben nu de 
hele dag buiten en ontmoet 
allerlei mensen. Zo nu en dan 
tref je ook hele aardige mensen 
die jou zelfs een consumptie 
aanbieden. Zo zie je maar weer 
dat je nooit te oud bent om iets 
te leren.

Marten Miske
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Versterking Kantens
Gemeente Het Hogeland verzendt de komende week de eerste 
nieuwsbrief over de versterking in Kantens. Deze nieuwsbrief 
is gemaakt in samenwerking met de Nationaal Coördinator 
Groningen en woningcorporatie De Delthe. De inhoud is 
gebaseerd op vragen van de Kantsers en de huidige stand van 
zaken. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer één keer per maand 
om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. 
 
Aanmelden digitale 
nieuwsbrief
Bezoekers van de bijeenkomst 
‘Denk mee over de toekomst 
van Kantens’ op 3 september 
2020 konden hun e-mailadres 
opgeven om de nieuwsbrief 
digitaal te ontvangen. 
Hebt u dit gemist en wilt 
u deze nieuwsbrief ook 
ontvangen? Stuur dan een 
e-mail naar aardbevingen@
hethogeland.nl. 
Voor iedereen die minder 
digitaal vaardig is, liggen een 
aantal exemplaren in dorpshuis 
t Schienvat.

De gemeente houdt iedere 
maandag van 14.00 tot 19.30 

uur een inloopspreekuur 
in dorpshuis t Schienvat. 
Kantsters met vragen 
over de versterking en 
gebiedsontwikkeling kunnen 
daar terecht. Naast een 
medewerker van de gemeente 
is er ook een aardbevingscoach 
die u een luisterend oor biedt 
of helpt met verschillende 
instanties.

Aline Bus
Communicatieadviseur 
programma Aardbevingen
088 - 345 88 88
06 – 5799 48 99
a.bus@hethogeland.nl
Aanwezig op maandag t/m 
donderdag

Speurtocht van CSCW
 
HET IS DADELIJK WEER HERFSTVAKANTIE, dus is er zoals de 
traditie het voorschrijft, DE SPEURTOCHT!

Dit jaar met vertrek op vrijdag 
9 oktober om 18.30 uur vanuit 
Salem aan de Kerkhofsweg.
Er is weer een leuke route 
samengesteld en het thema is: 
“Op stap met de boswachter”, 
met allerlei vragen over de 
natuur. 

Wil je meedoen aan deze 
spannende zoektocht door het 
dorp, dan kun je je opgeven 
bij Johanna Remerie M 06-
46139099. 
De kosten van deelname zijn 
€ 2,50 p.p. waarvoor je ook na 

afloop in Salem drinken en een 
broodje met knakworst krijgt. 
Betalen gaat dan via een tikkie. 
Er zijn natuurlijk ook prijzen 
te verdelen voor de beste 
oplossingen van de speurtocht.

I.v.m. de coronamaatregelingen 
gaat het gebruikelijke 
sterrenkijken niet door.
Maar niemand verbiedt het je 
naar boven te kijken en je te 
verwonderen!
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Hallo! Wij zijn de familie Elema (Onno, Jacqueline en onze 
kinderen Martje en Reinder) en zijn sinds eind april in Kantens 
komen wonen, aan de Oosterweg nummer 10. (Red. voormalig 
Wolters/Jutte)
Hiervoor hebben we een akkerbouwbedrijf in Oudeschip 
gehad. Dit hebben we grotendeels verkocht toen bleek dat er 
geen opvolgers waren en onze leeftijd ging meespelen. Begin 
2019 kwam de Rensemaheerd op ons pad en wisten we dat 
dit ons nieuwe plekje werd. Het ging niet vanzelf, maar na een 
jaar heeft de NAM deze boerderij aan ons verkocht. Na een 
kleine verbouwing op de bovenverdieping en het gebruikelijke 
schoonmaak- en schilderwerk zijn we verhuisd. We waren snel 
gewend en genieten o.a. van de tuin waar elke keer weer iets 
nieuws te zien is. We konden merken dat het huis een tijd leeg 
heeft gestaan want de reeën en vossen lopen op hun gemak door 
de tuin. We hebben er dus naast onze twee katten een aantal 
huisdieren bij! 
In ons dagelijks leven heeft Martje haar studie afgerond en heeft 
zij inmiddels een baan, volgt Reinder een opleiding in de techniek 
en is Jacqueline gestopt met werken: zij vindt het heerlijk om in 
de tuin bezig te zijn. Onno hoopt straks een mooie hobbyruimte/
werkplaats te realiseren in de nieuw te bouwen schuur. De 
bestaande schuur is dusdanig slecht dat besloten is deze af 
te breken en in oude stijl, dus gemetselde muren, stalramen 
e.d. weer op te bouwen! Ook hopen we erf en tuin een grote 
onderhoudsbeurt te geven zodat de Rensemaheerd straks weer 
helemaal klaar is voor de toekomst en het een prachtige plek 
blijft!

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 
€ 5,00 (incl. koffie/thee) en opgeven kan voor 25 september via 
info@fysiotherapiekantens.nl
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Oproep Uitvaartvereniging 
Kantens
Op 9 oktober wordt de uitgestelde jaarvergadering gehouden van 
de Uitvaartvereniging Kantens e.o.
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 via de mail, gsomta@ziggo.nl

Agenda ledenvergadering Uitvaartvereniging Kantens
Op vrijdag 9 oktober in t Schienvat. Aanvang 20.00 uur.

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen bestuur
4. Ingekomen stukken
5. Notulen ledenvergadering 5 april 2019
6. Jaarverslag 2019
7. Financieel jaarverslag 2019
8. Kascommissie
9. Bestuursverkiezing: Mevr. G. Omta is aftredend en niet 

herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich tot 19.30 uur 
melden bij Dhr. J. Wals, M 06-83354286

10. Info afgevaardigde van de Twenthe
11. Dragers afscheid 
12. W.V.T.T.K.
13. Rondvraag
14. Sluiting

U bent van harte welkom

voor de algehele  
verzorging van 

BEGRAFENIS  
OF CREMATIE 

Voor de begrafenis- en uitvaart- 
vereniging Kantens, en de voormalige 
verenigingen Usquert en Warffum  
en verder in de gehele regio. 

Ook voor: 

* een ieder die is aangesloten bij een verzekering 

* een ieder die niet is aangesloten bij een 
begrafenisvereniging of verzekering. 

 

Stationsstraat 2 9988 RP USQUERT

Uitvaartverzorging 
BOERSEMA

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

uitvaartverzorgingboersema@hotmail.com 
dag en nacht bereikbaar!
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Bie diek
“Zellen wie even bie Polderziel 
kieken?” Ja, ie doun aal wat ien 
dizze coronatied. t Was wel n 
joar of vaaier, vief leden dat 
wie doar veur t lest west waren 
mit ons Oostenriekse vrunden. 
Dij mozzen t Wad ook zain, 
vonden wie.
“Goan ie mit mekoar mor op 
diek kieken”, zee. k “k Blief 
hier bie picknicktoavels op joe 
wachten”.
Stoef bie mie stopte n 
luk autoke. Wel zol doar 
oetkomen? Jacob Medendörp 
van winkel veur manluklaaier 
oet Oethoezen. t Ging alpmoal 
nait zo smui meer, mor hai laip 
op mie tou en wie mouken n 
proatje. Zien pa Jan was n neef 
van mien schoonmoeke en der 
was aaltied wel wat Oskerder 
nijs.
“Zo laank as k t doun kin, zee 
e, rie k hier ale doagen eefkes 
hèn. Even bie diek kieken”.
Doar heurde k van op. k Wis 
wel dat ze vrouger onder aan 
diek n leutje hoeske had haren. 
n Vekaanziehoeske, noa drokte 
van overdag, kop leeg moaken 
bie diek.
n Zet doarveur waren wie 
hom n moal bie Lauwersoog 
tegen t lief lopen. Bleek dat e 
doar n bootje liggen haar. Dij 
kon nait meer bie Polderziel 
liggen. Deur t slib ien voargeul 

kinnen doar gain bootjes meer 
aanleggen. “k Sloap der ook wel 
ais n naacht”, vertelde hai toun. 
Rust en stilte van t Wad, woar 
nou ien coronatied zoveul lu 
oet t haile laand op òf komen. 
Zien pa Jan was vrouger ien 
Oskerd mit n lapkewinkel 
begonnen. Over t spoor reden 
ie der liek op aan, ie kinnen 
nou nog zain dat t n winkel 
west het. Doar hillen Oskerders 
heur manufacturen vot. Dou 
der n winkel ien Oethoezen te 
koop kwam, binnen ze doar 
hèn verhoesd. Zoak is aaldeur 
van voader op zeun overgoan.
n Poar joar leden as wie 
n bosschopke deden ien 
Oethoezen kwamen wie 
Medendörp nog regelmoateg 
tegen. n Doamesfiets aan 
haand en as e n bekende zag, 
kwamen aarms op stuur en 
den n proatje moaken.
Leste tied zag je hom nait 
meer. n Poar moand leden 
lazen wie ien kraant dat e oet 
tied komen was. Ze zellen hom 
missen bie diek en op t Wad!

Anje van der Hoek-Linstra

Waddenzang
Wel zuiken ’t hier ien ainzoamhaid
Van kweller, Wad en wienden?
Het bennen voak de minsten nait,
Dei rust ien roemte vienden.

De wolken ien heur wied gewölf,
Het woater mit de miwwen,
Het wenstege daip ien joezulf,
Dat men wel oet wol schriwwen.

De onbewogenhaid van t Wad,
De zuverhaid van ‘t zilte,
Het onbepoalde zunner pad,
Het haailegdom van stilte.

En om aan niks te denken dan
Aan ongeboren wensen,
En om wied weg te wezen van
De stad mit aal zien mensen…

Jan Boer
Oet: Hoes en Hof
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Spannende boeken  
voor jongeren!
Voor de Boeken-Lees-Kamer heb ik dit keer spannende boeken 
voor vooral jongeren uitgekozen. 
Een aardige mevrouw bracht mij een hele serie Fantasyboeken 
die erg geschikt zijn voor kids vanaf 15 jaar. De verhalen spelen 
zich af in een onbestemd en mythisch verleden. Toveren is heel 
gewoon; de stap tussen heden en verleden is snel gemaakt. De 
jonge hoofdpersonen ondernemen veel actie, zijn niet bang en 
vriendschap is heel belangrijk.
Vooral de combinatie van spannende gebeurtenissen uit het 
verleden en de band met de wereld van vandaag maakt deze 
boeken erg geliefd. Ook omdat de thema’s die in de boeken 
voorkomen herkenbaar zijn in computergames. Ik noem 3 series:
 
Stravaganza, geschreven 
door Mary Hofman. 
De serie speelt zich af in 
Londen en in het Venetië 
van 450 jaar geleden; dat 
Venetië heet in deze serie 
Bellezza en het land Talia. 
Een paar kinderen van de 
Barnburnschool krijgen een 
talisman in handen waarmee 
ze door de tijd kunnen reizen. 
Ze heten de Starvaganti en 
worden in Italië belaagd door 
een andere groep. Er spelen 
zich complotten af, ze hebben 
te maken met spionage en ook 
verliefdheid speelt een rol. Het 
zijn goed geschreven boeken 
die boeien en waarin heden 
en verleden een mooie balans 
vormen. 
 
De geheimen van de 
onsterfelijke Nicolas Flamel, 
geschreven door Michael 
Scott. 
De hoofdpersonen zijn de 
tweeling Sophie en Josh. Josh 
heeft een bijbaantje in de 
boekwinkel van Nick Fleming, 
die in werkelijkheid Nicolas 
Flamel heet en die in zijn tijd 
rond 1400 een heel bekende 

alchemist in Parijs was. Flamel 
blijft in leven dankzij het elixer 
van het eeuwige leven; de 
formule zit verborgen in een 
oeroud magisch boek. Een 
groep onsterfelijken wil de 
mensheid vernietigen zodra ze 
die formule in handen hebben. 
Sophie en Josh zijn volgens een 
oude voorspelling de enigen 
die dat kunnen tegenhouden. 
Vier delen staan er in de kast! 
Spannend en vol avontuur 
geschreven. Mythe en magie 
spelen een hoofdrol, maar 
de combinatie met heden en 
personen die echt bestaan 
maken deze reeks bijzonder.
 
Ook is er nog de reeks van 
de bekende ‘Hunger Games’ 
- de Hongerspelen, van 
Suzanne Collins waarvan zeer 
succesvolle films zijn gemaakt. 
 
Zo staan er nog wel een 
aantal boeken op de planken, 
teveel om op te noemen. 
Maar spannend en bijzonder 
zijn ze zeker. Kom maar eens 
snuffelen op vrijdagmiddag van 
15.00 tot 17.30 uur.
 
Anneke van de Graaf
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AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

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

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 6 oktober
t Schienvat
18.30 – 21.30 uur
Bewonersgesprekken 
Jaap Hut 
(versterkingscoördinator)

Vrijdag 9 oktober
t Schienvat
20.00 – 22.00 uur
Algemene ledenvergadering
Uitvaartvereniging

Donderdag 22 oktober
t Schienvat
20.00 uur
Algemene ledenvergadering 
VDK

Vaste activiteiten t Schienvat

Maandag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
14.00 – 19.30 uur
Inloopspreekuur versterkings-
coördinator Jaap Hut
19.30 – 22.00 uur
Repetitie Advendo

Dinsdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
16.00 – 17.00 uur
Open spreekuur Fysiotherapie 
Kantens

WEEKENDDIENSTEN
DOKTERSDIENST: 
T 0900-9229

TANDARTSEN: 
Patiënten van de aangesloten 
praktijken binnen de Vereni-
ging Tandartsen Noord-Gronin-
gen kunnen bij spoedklachten 
het centrale nummer 0900-
0608 (kosten € 0,25 p/m) voor 
informatie over de dienstdoen-
de tandarts/tandartspraktijk 
raadplegen.  

Op de website www.vtng.nl 
kunt u een overzicht van de 
aangesloten praktijken zien.
De vaste spreekuren op zater-
dag en zondag zijn vervallen! 
Raadpleeg het 0900-0608 num-
mer voor meer informatie. 
www.vtng.nl voor informatie 
over dienstdoende praktijk en 
telefoonnummers

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

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

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

MAALTIJDSERVICE 
OOSTERLENGTE: 
T 0597 – 412613

Hee�  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.

17.00 – 18.00 uur
FysioFit
19.15 – 20.15 uur 
Badminton
20.30 – 22.00 uur 
Tai Chi
 
Woensdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
19.00 – 21.10 uur
You Better Work 
o.l.v. Ineke Doornbos (in 2 
groepen)

Donderdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
18.45 – 19.45 uur
FysioFit
20.00 – 22.00 uur
Damclub “Het Leert Vanzulf”
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)
20.00 – 22.00 uur
Biljartvereniging “de Kleine 
Tafel”
 
Zaterdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
16.00 – 20.00 uur
Cafetaria / restaurant
(bellen voor bestelling) 

Kijk voor onze Menulijst 
op pagina 19.

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

Voor meer producten zie onze website of facebook 

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. 
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 4 oktober
09.30 uur – Kand. G. van Vliet
14.30 uur – Kand. G. van Vliet

Zondag 11 oktober
09.30 uur – Leesdienst.
14.30 uur – Kand. G. van Vliet

Zondag 18 oktober
09.30 uur – Kand. S.M. Buth
14.30 uur – Kand. S.M. Buth
 

Zondag 25 oktober 
09.30 uur – Kand. J. van 
Limbeek
14.30 uur – Kand. J. van 
Limbeek
 

Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum

Zondag 4 oktober
9.30 uur - ds. H. Pol, Zuidhorn
 
Zondag 11 oktober
9.30 uur - da. N.C. Meihuizen
 
Zondag 18 oktober
9.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk; 
viering Heilig Avondmaal 
(koffie/thee in Salem)
 
Zondag 25 oktober
9.30 uur - ds. C.E. Lavooij, 
Vaassen
(koffie/thee in Salem)
 

Dorpskerk Rottum

Geen diensten i.v.m. 
coronacrisis
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zaterdag 3 oktober 
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Foto van de maand
© Foto Annet Eveleens

Nieuws van Coöperatie EIK e.o. u.a.
Dit is een ander bericht dan wat u maandelijks van de coöperatie gewend bent.
Omdat Coöperatie EIK altijd voorstaat dat alle nettowinst uit de opwekking van energie uit zon of 
wind daar terecht komt waar ze opgewekt is, wordt er nu voor het eerst een beroep op u gedaan 
om mee te denken aan een goede besteding van dat geld.

We spreken over het 
boekjaar 2019. De algemene 
ledenvergadering heeft 
besloten om naast een reserve 
voor onvoorziene kosten € 
1.000,00 beschikbaar te stellen 
voor een algemeen doel met 
een duurzaam karakter. Daar 
kunnen veel dingen onder 
vallen.

Misschien zijn er onder u 
mensen die plannen en 
ideeën hebben die u graag 
uitgevoerd zou willen hebben, 
maar waarvoor u geen of niet 
genoeg geld heeft. Het kan 
om een nieuw plan gaan maar 
ook om een verbetering van 
een al bestaand plan. Ook 
kan het zijn dat u iets bedenkt 
wat de gemeenschapszin zou 
versterken. Iets dat leuk is om 
te doen. Dat is namelijk ook 
duurzaam. 
Coöperatie EIK kan wel allerlei 
voorbeelden noemen, maar 
dat is niet de bedoeling. 
Het inspirerende is dat u 
persoonlijk of samen met uw 

vereniging iets bedenkt wat ons 
als Coöperatie EIK voldoening 
geeft het bedrag van € 1.000,00 
toe te kennen.
Dus: KOM MAAR OP. 
Uit alle toegezonden ideeën 
wordt het beste en leukste idee 
gekozen.
De ideeën kunnen per mail 
toegestuurd worden naar 
cooperatie.eik@gmail.com .

Of zet je idee op een briefje en 
doe dat in de brievenbus van 
Langestraat 27 in Kantens.

Namens het bestuur
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Hangen uw bomen 
ook zo vol met fruit?
Heeft u ook zoveel appels aan uw appelbomen? Is uw perenoogst 
ook zo overvloedig? Weet u zich geen raad meer met de grote 
hoeveelheid pruimen in uw tuin?  Voedselbank het Hogeland in 
Winsum wil u graag van uw overdaad aan fruit afhelpen.                                                                               
Aan aardappels en diverse groentesoorten heeft de voedselbank 
op dit moment geen gebrek, maar juist aan allerlei fruitsoorten 
wordt nu maandelijks veel geld uitgegeven. Om deze 
maandelijkse uitgaven te kunnen beperken wil de Winsumer 
voedselbank heel graag uw overtollige fruit hebben om aan haar 
cliënten te kunnen uitdelen.
Als u uw appels, peren, pruimen enz. aan de voedselbank wilt 
afstaan: u kunt deze producten iedere woensdag van 09.00 – 
12.00 uur afgeven op Lombok 1 9951 SC in Winsum. Voor meer 
informatie kunt u bellen met 06-53589818

Hachee 
(voor 2 personen)

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

Kook de gesnipperde uien in weinig water tot het water verkookt 
is. Voeg de boter, justablet en mosterd toe en laat het even 
bakken. Voeg 2 eetlepels bloem toe, even roeren en doe er 
zoveel water bij tot een saus ontstaat. Roer de stukjes rundvlees 
erdoor en laat op klein vuur een tijdje sudderen. Geef er kruimige 
aardappels bij en een frisse komkommersalade.

Ruilkring Hogeland
Kom eens kennismaken met Ruilkring Hogeland
Wellicht heeft u al vaker een berichtje van Ruilkring Hogeland 
gelezen? I.v.m. de Covid-19 besmettingen, bekijken we per keer 
hoe we onze maandelijkse bijeenkomsten organiseren. Het kan 
gaan via video-bellen of er is een bijeenkomst buiten. We hopen 
eind september op mooi weer. 
Het is fijn dat ons ledental langzaamaan groeit. Zo kunnen er 
meer ruil-transacties plaatsvinden. 

Pangelen
Leden van Ruilkring Hogeland ruilen goederen en diensten met 
elkaar tegen ‘betaling’ van pangels, een virtuele munt. Degene 
die pangels ‘verdient’ kan hiermee bij een ander lid ook weer iets 
afnemen. De pangel-transacties worden digitaal bijgehouden 
door een van onze leden.

Op de website is ‘Vraag en Aanbod’ verbeterd. Iedereen kan 
daar bijvoorbeeld op een categorie klikken om daar van alles 
gesorteerd te zien. Ook noemen we onze andere digitale kanalen 
graag: Er is een WhatsApp-groep voor leden en we hebben een 
Facebook-pagina. 

Wij bieden dus een platform om elkaar te vinden in Vraag & 
Aanbod. 
Kijk maar eens op: www.ruilkringhogeland.nl en www.facebook.
com/ruilkringhogeland.nl

Houd op de website de ‘Agenda” in de gaten, want als er 
ontwikkelingen rond het virus zijn, zullen we de vorm van de 
ontmoeting wellicht moeten aanpassen. (Leden ontvangen dan 
een mailbericht)

Meedoen? 
Meld je dan aan via het contactformulier op de website. Dit geldt 
voor zowel leden als belangstellenden. Je ontvangt dan ook de 
video- of locatiegegevens.
Op deze manier kunnen we de anderhalve meter maatregel 
waarborgen.

De eerstvolgende bijeenkomst krijgt als thema “Kleding en 
wat daarmee samenhangt, zoals verstellen, van zomer naar 
winterkast.”
Wanneer: woensdagmiddag 30 september tussen 14.00 – 16.00 
uur. 


