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Opening dierenparkje Kantens
Op vrijdag 27 augustus jl. was de opening van het nieuwe dierenparkje in Kantens. Eindelijk
konden we het resultaat van alle gedane arbeid door velen laten zien aan iedereen in Kantens
en omstreken.
Na de onthulling van het
naambord (‘Gert zien stee’)
door Klazien Werkman en
haar kleinzoons Roan en
Jaron, konden kinderen en
volwassenen terecht bij een
kraampje om fruitspiesjes
te maken of boeketten, er
was een ranjakoe en een
voederautomaat om de
beestjes een handje voer te
geven. Ook was er een ‘kleine
diertjes Boswachter’ (van
Stichting IVN) die een workshop
verzorgde voor kinderen door
beestjes te gaan zoeken en
van alles over de natuur te
vertellen. Voor ieder aanwezig
huishouden was er een boekje
met ’50 dingen om te doen in
de natuur’, beschikbaar gesteld
door Stichting IVN.

op het heuveltje. Ook werden
er bloembollen, honing
en groente verkocht. Alle
opbrengst komt ten goede aan
het dierenparkje! Tevens was
er een prijsvraag om namen
te bedenken voor de nieuwe
loopeenden (zie elders in dit
nummer voor de uitslag!).

We zijn heel blij met de
opkomst. Het was de hele
middag druk en het was mooi
om alle enthousiaste reacties
op het parkje te horen! We
hebben de afgelopen maanden
veel hulp ontvangen van
dorpsbewoners en daar zijn we
heel dankbaar voor.

Dankbaar werd er gebruik
gemaakt van de mooie
picknickbanken en er werd
veel gespeeld op de glijbaan
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We hopen dat het dierenparkje
een ontmoetingsplek wordt
waar iedereen in Kantens
graag naartoe gaat om van
de planten en de dieren te
genieten. We gaan nu door om
verder plannen te ontwikkelen
voor het parkje. Dus ieder met
een goed idee voor het parkje
of die wil meehelpen, laat het
vooral weten!
Met hulp van vele
subsidiegevers konden we
al dit werk realiseren. De tijd
is nu aangebroken om zelf
inkomsten te genereren voor
het parkje. Dus bent u ook
blij met deze mooie nieuwe
plek? Geniet je ook zo van de
loopeenden of van de glijbaan?
Een vrijwillige bijdrage is altijd
welkom op nummer NL45
RABO 0349 0998 20 t.n.v
dierenparkje Kantens.

Op onze vraag: verzin 4 namen voor de loopeenden van het
dierenparkje Kantens was de respons overweldigend! Maar liefst
24 inzendingen zijn door een deskundige jury beoordeeld. Jong en
oud had zich uitgesloofd om originele namen te bedenken.
We hebben besloten om niet één prijswinnaar te kiezen, maar
de vier meest passende namen van vier verschillende inzenders
te belonen. Zo konden we het best recht doen aan de bijzondere
namen en aan de hoeveelheid inzendingen! Voordat we in dit
stukje de prijswinnaars bekendmaken, eerst een aantal eervolle
vermeldingen:
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Dus Donald, Esou, Misty
en Jannes zijn bij deze de

Commissie dierenparkje
Kantens

1. We chatte ff met:
Indy de Jonge (Kooistraat 49,
Kantens, 14 jaar).

9. Aan welke activiteiten in
het dorp doe je mee?
IJsbaan

2. Wat is je favoriete muziek?
Josylvio.

10. Wat zou jij in het dorp
waar je woont willen
veranderen en waarom?
Winkel

Gerda, Klazien, Ineke, Susanne,
Kim en Marieke

dierenparkje

Veel van jullie hadden de naam
‘Donald’ of variaties op het
woord ‘eend’ gebruikt. Omdat
de naam ‘Donald’ en ‘Ducky’

namen van de loopeenden.
Kom ze eens bezoeken in het
dierenparkje.
Alle prijswinnaars van harte
gefeliciteerd, we nemen zo snel
mogelijk contact met jullie op
voor de prijsjes!

Met vriendelijke groet van
de commissie dierenparkje
Kantens:

Uitslag prijsvraag ‘namen loopeenden’

Veel inzenders vonden dat
de namen moesten rijmen of
dezelfde voorletters moesten
hebben. Dit was geen vooraf
gestelde eis, maar leuk om
te lezen! We kwamen ook
namen van vaders, moeders en
vriendinnetjes tegen.

‘Misty’ is gekozen.
Ook Hanny de Vries viel op met
haar oud-Hollandse invalshoek
(‘Jannes, Pieter, Froukje en
Alexandra’) waarbij ‘Jannes’ de
naam van een van de eenden
wordt!

zoveel voorkwam, heeft de jury
uit die inzenders één inzending
getrokken voor de naam
‘Donald’. De prijswinnares
van deze naam is Laure (10)!
(‘Binkie, Donald, Kwik en Kwek’).
Jiro (4 jaar) vonden we erg
origineel in zijn naamkeuze
‘Sidie, Fidie, Ilia en Esou’ waarbij
de keuze is gevallen op ‘Esou’!
Lisanne (25) verzon ‘Ollie,
Misty, Tommy en Luna’ waarbij

3. In welke tak van sport
zou jij wel wereldkampioen
willen worden?
Eigenlijk geen.
4. Waar kunnen we je in
het weekend (overdag of ‘s
avonds) tegenkomen?
Dorp

11. Tot slot, met wie chatte
we de volgende keer?
Tirza Vermaning

5. Wat is je favoriete
vakantiebestemming?
Dubai
6. Voor wat voor gerecht
kunnen we je ‘s nachts
wakker maken?
Pizza
7. Op welke site ben je vaak
te vinden?
Snapchat
8. Hoe ziet jouw
toekomstdroom er uit?
In een restaurant werken
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Actieve meditaties
in Stitswerd!
Kom kennismaken met actieve meditaties op zaterdag 16
oktober. ‘Meditatie is een ontdekkingsreis naar binnen, we
hoeven nergens naartoe, niets te veranderen, enkel waarnemen
wat ín ons leeft. Op dít moment”.
Om het werk op de boerderij goed te kunnen doen, heeft
de boer passend schoeisel nodig. Hij werkt onder allerlei
omstandigheden en in allerlei situaties. Het maakt immers
wel verschil of hij in het land loopt bij droogte of bij natte
omstandigheden, in de trekker zit, in de stal werkt of aan het
melken is. Handig en ook erg stevig schoeisel is de klomp. Je
hoeft je handen niet te gebruiken, je doet hem zo aan en uit.
De klomp kan ook tegen een stootje. Maar al is de klomp een
oer-Hollandse traditie, de boer draagt meestal ook iets anders,
namelijk laarzen.
De boer staat regelmatig in het
water, de modder of in de mest
als hij aan het werk is. Wanneer
het bijvoorbeeld erg nat is en
de boer door diepe greppels
in een modderig gebied gaat,
is er nauwelijks bescherming
voor de broekspijpen en de
benen. De klomp beschermt
alleen de voet en een laars
kan dan handiger zijn. In het
woordenboek staat de laars als
volgt omschreven: ‘schoeisel
met een schacht die het
onderbeen bedekt’. Een klomp
wordt meestal gemaakt van
hout. Een laars kan gemaakt
worden van leer, maar ook van
andere materialen.
Trouwens: een rubberlaars is
een laars, vroeger gemaakt
van rubber, maar nu meestal
van een andere waterdichte
kunststof. Tegenwoordig

wordt deze laars steeds vaker
regenlaars genoemd.
Er bestaan zelfs allerlei
uitvoeringen: ongevoerd
of warm gevoerd. Er is
ook verschil in hoogte met
knie- of lange lieslaarzen. In
veiligheidslaarzen zit een stalen
neus als bescherming voor
zware voorwerpen die op de
voeten kunnen vallen of de koe
die op de voet kan gaan staan.
Een laars is dus handig en
praktisch onmisbaar voor de
boer. Maar soms kan een laars
ook op een niet alledaagse
manier worden gebruikt. Dan
is dit voorwerp niet alleen in
gebruik om de voeten droog
te houden, maar vervolgens al
jarenlang als afdichtmiddel van
een pijpje op het dak!
Hilma Oudman-Dam

Een actieve meditatie is in onze
drukke en jachtige samenleving
een prima manier om met onze
aandacht naar binnen te gaan.
We gaan niet gewoon stil zitten
op een kussentje, maar komen
juist in beweging. We maken
ons lichaam los en genereren
energie door beweging en
dans. In verschillende fasen
begeleid met muziek, gaan we
langzamerhand naar verstilling
en meditatie.
Op deze dag kun je
kennismaken met twee
meditaties van ongeveer een
uur. De eerste is de ‘Kundalini’meditatie. In deze meditatie
ligt de nadruk op het contact
maken met je lichaam en hoe jij
op de grond staat.
De tweede meditatie is de
‘Hart-meditatie’. Hierin ligt
de focus op jouw kern en de
beweging van daaruit naar
jouw omgeving.
Datum:
zaterdag 16 oktober van 10.00
- 13.30 uur
(vanaf 10.00 uur ben je welkom
en de meditatie begint om
10.30 uur)
Waar:
Dorpshuis Stitswerd
Kosten:
€ 15,00 incl. thee met iets
lekkers.
Er is ruimte voor 12
deelnemers. Aanmelden kan
via onderstaand mailadres.
Meenemen:
makkelijk zittende kleding
en een dekentje en/of
yogamatje om op te liggen.
Meditatiekussentjes zijn
aanwezig.
Over mij:
Mijn naam is Harmen Homan
(1968). Na jaren ben ik weer
terug in Rottum, het dorp waar
ik ben opgegroeid. Mijn ‘eigenwijze’ weg heeft me in contact
gebracht met verschillende
vormen van lichaamswerk en
meditatie. Naast dit pad, heb
ik als grote passie archeologie.
Ik werk voor verschillende
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archeologiebedrijven en de
Rijksuniversiteit Groningen
bij opgravingen in Noord
Nederland. Mijn specialiteit is
metaal en metaaldetectie.
In de archeologie vind ik een
parallel met mijn motivatie
naar zelfbewustzijn. Laagje
voor laagje wordt het verleden
blootgelegd met soms
prachtige ontdekkingen. Ik volg
de opleiding lichaamsgerichte
psychotherapie en zit in de
afstudeerfase. Dat betekent dat
ik onder supervisie van mijn
opleiding werk met individuele
cliënten. Lichaamsgericht
werken betekent dat je de taal
van het lichaam gebruikt om
het helingsproces van de geest
te ondersteunen.
Voor mijn afstuderen heb
ik nog ruimte voor nieuwe
cliënten. Ben je geïnteresseerd,
wil je meer informatie óf jezelf
aanmelden voor de meditatie
dag? Dan kun je mailen naar:
dereisvanjouwleven@gmail.
com.
Ik kijk er naar uit om je te
ontmoeten!
Harmen Homan
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www.centrumvoorgezondheidvoorvrouwen.nl
Facebook: centrum jarka

Tuin & zo
In mijn vorige stukje schreef ik dat de maand september
nog zo mooi kon zijn. En inderdaad: september is tot nu toe
bijzonder.
Zacht weer, een stralende zon
en regen die af en toe op de
goede momenten naar benden
komt. En dat vertaalt zich dan
weer naar de tuin.
Nog steeds volop bloeiende
planten. De Teunisbloem,
IJzerhard, Floxen en de
Vlinderstruik om er maar eens
wat te noemen, staan nog
steeds te pronken met hun
prachtige kleuren.
En wat te denken van de
pompoen en courgette. De
diepvries raakt al aardig vol
met heerlijke soep en die zal
zeker smaken in de winter.
De zwaluwen zijn nog steeds
niet vertrokken naar de warme
landen en vlinders fladderen
volop. Er is nog genoeg voedsel
voor allemaal en het is heerlijk
om in de tuin onder de bomen
te zitten, je boterham te eten
en dat leven om je heen te zien.

De kikkers in de vijver kwaken
rustig door en liggen te
zonnen op de warme stenen,
evenals de libellen die daar
rondzweven en af en toe rust
nemen in de warmte.
En dan al die verschillende
soorten spinnen! Voor mijn
gevoel zijn het er dit jaar meer
dan ooit en ze hangen overal
in planten en struiken. De
kleintjes laten zich door de
wind vervoeren; maar soms
kom je ook een monsterachtig
groot geval in de schuur
tegen. Ook dat hoort bij dit
jaargetijde. Die grote jongens
overleven het hier in huis niet;
die gaan krakend onder de
schoen de spinnenhemel in.
Tot volgende maand.
Anneke van de Graaf

De inbrengdagen met goederen voor het transport naar OostEuropa van Stichting Project Oekraïne zijn op zaterdag 25
september (reeds geweest) en zaterdag 27 november van 09.00
uur tot 12.00 uur. Adres: Klinkenborgerweg 1 Kantens.
Graag alleen bruikbare,
nuttige spullen. Bijvoorbeeld
kasten, stoelen, fietsen,
speelgoed, keukeninventaris,
kleding e.d. Schoon, heel en
netjes verpakt.

6

Matrassen, alleen verpakt in
plastic.
Er is geen vraag naar
rollators.
Team Stichting
Project Oekraïne

Hallo dorpsgenoten,
Met een aantal mensen uit het dorp ontstond het idee om een
schuurverkoop te organiseren! Dit willen we graag houden op
zaterdag 23 oktober (herfstvakantie) van 10.00 - 16.00 uur.
Wil je ook aansluiten? Stuur een mail naar:
schuurverkoopkantens@outlook.com
Wij zorgen er dan voor dat er een week vooraf een kaartje met de
deelnemende adressen op social-media komt.
Doe je mee? Hang de vlag uit ter herkenning.
Groeten,
Martha en Annewieke

Vanuit bestuur
Schienvat
Voorop gesteld is dat zo veel mogelijk alle bezigheden van
verenigingen vanaf 1 september jl. weer doorgang vinden. Dat
is nodig om de voortgang van het Dorpshuis t Schienvat te
waarborgen. Daarom roept het bestuur de verenigingen op hun
activiteiten in de agenda te plaatsen. Dit kan via mail aan Jitske
Hoekstra, j.hoekstra.jitske@gmail.com en John van de Rijdt,
info@johnvanderijdt.nl. Of om dit in de agenda te plaatsen die in
t Schienvat op tafel ligt.
Het waren een paar rommelige
weken. De overdracht had wat
voeten in aarde, waardoor
de doorstart eerst moeilijk
op gang kwam. Het nieuwe
bestuur heeft daardoor veel
opnieuw moeten afstemmen
en uitvinden. Maar er komt nu
structuur in. Alle medewerkers
in het nieuwe bestuur vinden
gaandeweg hun taken om
het dorpshuis nog zonder
beheerder toch draaiende te
houden. Het gehele gebouw
wordt grondig schoon gemaakt.
Ook komt het bestuur elke
maandag bij elkaar om de
voortgang te bespreken. Over
het financiële plaatje is een
gesprek met de gemeente
op maandag 20 september.
Daarvoor ligt al een agenda
klaar. De resultaten zullen
dan in het volgende Lougnijs
bekend gemaakt worden. De
damclub is inmiddels weer
begonnen. Zij konden niet
langer wachten. Dus borden
gepakt en meteen aan de slag.

Zonder veel te zeggen de hele
avond lang! De koffie stond
klaar en de drankjes in de
koeling.
Zo hopen we voor dorpshuis
t Schienvat dat alles zijn oude
gang weer zal gaan vinden.
Vergaderingen zijn alweer
gepland voor de komende
maand. Sommige activiteiten
zoals Tai chi, badminton en
You Better Work zijn al langer
weer bezig. Nogmaals; Alle
aanmeldingen voor in de
agenda kunnen opgegeven
worden bij
Jitske Hoekstra, j.hoekstra.
jitske@gmail.com
en John van de Rijdt,
info@johnvanderijdt.nl.
Of door een vermelding te
plaatsen in de agenda die in t
Schienvat op tafel ligt.
En vergeet niet: iedereen is
welkom!
Namens het bestuur,
John van de Rijdt

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

9988 RP USQUERT
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Kinderopvang
KindH
Kinderopvang KindH biedt
opvang aan voor kinderen
tussen 0 tot 13 jaar:
Peuterspeelzaal
Buitenschoolse opvang
Dagopvang
Voel je thuis bij
peuterspeelzaal Poppedijn
Peuteraanbod voor
kinderen van 2 tot 4 jaar. Bij
peuterspeelzaal Poppedijn is
je kind van harte welkom om
te komen spelen en leren met
leeftijdsgenootjes uit de buurt.
De groepsruimte is huiselijk
ingericht en heeft verschillende
speelhoeken. De pedagogisch
medewerkers Annelies, Nicole
en Claudia van Poppedijn staan
garant voor het creëren van
een gezellige dag. Onder hun
begeleiding wordt je peuter spelenderwijs - gestimuleerd
om de wereld om zich heen
te ontdekken en leert het
belangrijke vaardigheden die
goed van pas komen op de
basisschool. Peuterspeelzaal
Poppedijn is samen met
de buitenschoolse opvang
gevestigd in basisschool de
Klinkenborg.
Bijzonderheden aan
Poppedijn:
Kleinschalige peuterspeelzaal
met persoonlijke aandacht
voor je kind
Spelenderwijs voorbereiden
op de basisschool
Opvang en onderwijs in één
vertrouwde omgeving
Goede voorbereiding op de
basisschool
Voor peuteraanbod kan je kind
spelen met leeftijdsgenootjes
uit de buurt en leert je kind
belangrijke vaardigheden
die de overgang naar de
basisschool gemakkelijker
maken. De activiteiten passen
bij de interesses van je kind
en bieden de uitdaging die
je peuter nodig heeft om
de wereld om zich heen te
ontdekken.
Buitenschoolse opvang
Maak onze BSO nog leuker!
Des te meer zielen des te
meer vreugde; onze kinderen
op de BSO vinden het leuk
om nog meer vriendjes en
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vriendinnetjes te krijgen om
mee te spelen.
Wij bieden de gehele week
voorschoolse én naschoolse
opvang. We zijn op de
maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag open. Bij genoeg
deelname is de vrijdag ook
mogelijk.
Onze BSO is flexibel van
opzet en sluit aan bij wensen
van ouders.
Onze BSO sluit direct aan bij
school en biedt opvang in een
vertrouwde omgeving.
Onze BSO’s zijn de leukste en
creatiefste BSO’s van Noord
Groningen!
We bieden activiteiten aan
die bij de kinderen passen,
zo maken we uitstapjes naar
het bos, de speeltuin, er
wordt gekookt en gebakken
en we zijn bezig met gezonde
voeding. We spelen veel buiten
op het plein. We hebben onze
eigen moestuin en samen met
school kweken we groente. In
de school hebben we een eigen
ruimte ter beschikking.
Nieuwsgierig geworden wat we
allemaal doen neem contact
met ons via 0595-432603,
info@kindh.nl of kijk op onze
website www.kindh.nl . Het is
natuurlijk altijd mogelijk om
eerst te komen kijken op onze
locatie.
We hopen heel snel meer
vriendjes en vriendinnetjes te
kunnen verwelkomen!
Je bent van harte welkom!
Heb je nog vragen? Kom dan
vooral zelf kijken en persoonlijk
kennismaken.
Dagopvang
Op dit moment verzorgen
we dagopvang voor 0 tot 4
jarigen op onze locatie aan
de Maarweg in Uithuizen. Als
de nieuwe locatie in Kantens
klaar is, hebben we hier een
ruimte om in te richten tot
slaapruimte. Dat houdt in
dat we ook in Kantens de
mogelijkheid hebben tot
dagopvang van 0 tot 4 jarigen.
Een voorwaarde is dat er
voldoende aanvraag moet
zijn. Via de administratie van
KindH kunt u aangeven dat u
belangstelling hebt voor de
dagopvang.

verlofformulier. De postbus
was overstroomd met post, de
mailbox zat vol en de mensen
van de nieuwbouw wilden
weten wat er met het nieuwe
schoolplein moest gebeuren.
Er kwam een fotograaf langs
om een foto van de nieuwe
directeur te nemen voor een
krant die ik nog niet kende en
de jongste leerlingen kregen
een stoetboom mee naar huis.
Waar ik in het speciaal
onderwijs de ochtend begon
met het geven van een
hand aan elke leerling die
binnenkwam, werd ik op de
eerste dag binnen enkele
minuten omringd door
leerlingen van allerlei leeftijden
die zelfstandig speelgoed uit de
gang haalde en gezellig gingen
spelen op het plein.

Ik had nog veel te leren, dat
was duidelijk. En nu na drie
weken voel ik me al bijzonder
thuis op de Klinkenborg. Ik
weet nu welke betekenis de
stoetbomen hebben, waar het
koffiezetapparaat is en de wc!
Met de bovenbouw hebben
we op een kampvuur op het
plein soep gekookt voor de
hele school en mochten we bij
de bouw van de nieuwe school
kijken naar het Sedumdak.
Dit gaat geen saai schooljaar
worden, dat is nu al duidelijk.
De school bruist, ouders zijn
super behulpzaam, het team is
enthousiast en ik krijg elke dag
meer overzicht. Ik verheug me
nu al op het moment dat we
in het nieuwe schoolgebouw
mogen starten.
Laurà Gerards
schooldirecteur

Mag ik me even voorstellen…
Sinds het begin van dit schooljaar ben ik directeur van OBS
Klinkenborg. Mijn naam is Laurà Gerards en ik heb gewerkt op
de Groninger Buitenschool als leerkracht en intern begeleider.
De Buitenschool is een school voor leerlingen met een chronische
aandoening. Eind jaren ‘90 heb ik de ambulante begeleiding
voor deze groep leerlingen opgezet. In die periode heb ik mij
gespecialiseerd op het gebied van rouw en verlies.
Binnen de dienst ambulante
begeleiding heb ik meegewerkt
aan diverse specialisaties
rondom de zieke leerling en
de executieve functies. In
2014 ben ik begonnen bij het
Samenwerkingsverband voor
Voortgezet (Speciaal) Onderwijs
in de Groningen Ommelanden.
In de afgelopen jaren heb ik
de master Pedagogiek behaald
en heb ik de opleiding tot
schoolleider doorlopen.
Ik ben getrouwd met Jeroen die
in de Eemshaven werkt, trotse
moeder van 3 tienerkinderen;
Tibbe van 19 die al uit huis is

en studeert, Lieke van 16 en
Jens van 13 die beide op het
Parcival College zitten. Dochter
Lieke heeft een exchange met
een Amerikaanse scholier, die
nu 2,5 maand bij ons woont,
waarna Lieke 2,5 maand naar
de VS vertrekt. We wonen met
heel veel plezier in de wijk
Helpman in de stad.
En nu, nu ben ik dus begonnen
op de Klinkenborg. Het was
een hectische start, zoals dat is
met elke nieuwe baan. Ik wist
niet waar het koffiezetapparaat
was, de wc, de niettang en het

Goulash
Benodigdheden:
500 gr. doorregen stooflappen
in blokjes
zout, peper
75 gr. boter
1 ui
kl. blikje tomatenpuree
2 eetl. Azijn
1 laurierblaadje
Bestrooi het vlees met zout en peper en braad het in de boter aan
alle kanten bruin.
Gesnipperde ui erbij.
De tomatenpuree even meebakken.
Azijn, laurierblaadje en 3 dl water toevoegen.
Voor de goulash een gesnipperde rode en groene paprika, 2 in
blokjes gesneden aardappelen, een bakje gesneden champignons,
2 gesnipperde augurken en 2 ontvelde in stukjes gesneden
tomaten erbij doen.
De groenten liever van tevoren gesneden klaarzetten en na
toevoeging een paar uur op een klein pitje laten sudderen. Het is
een bewerkelijk recept, maar als je met twee personen bent heb
je vier porties. Lekker met rijst.
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Rottum vierde feest!
De coronamaatregelen versoepelden en Vereniging
Dorpsbelangen Rottum bestaat 40 jaar. In Rottum op de bult
wonen 80 mensen en in de vlakte rondom ruim 50. 130 Potentiële
aanwezigen voor een prettig samenzijn in het dorp.
Zaterdag 28 augustus was
een mooi moment: tijd voor
het opnieuw samenbrengen
van de inwoners van Rottum.
Post-corona; een feest voor
iedereen uit Rottum. Een dag
vol gezelligheid, lekker eten en
leuke dingen. Er waren zeker
100 gasten en het was een
geweldig succes.

Ook stond er een springkussen
voor de kleine jeugd. ‘s
Avonds was er de megaBBQ met echte Hongaarse
sjasliek van Erica, stoofpot
van Peter Paul, salades van
Armand en prachtige desserts
van Luciènne. Ook aan de
vegetariërs werd gedacht
natuurlijk.

Een speciale commissie
was is het leven geroepen
en heeft een prachtige dag
georganiseerd, samen met
VDR.

De band speelde de sterren
van de hemel en er werd volop
gedanst in het dorpshuis.

Om 15.00 uur verzamelen. De
opening werd verzorgd door
Lideke Bierema en de nieuwe
gevelsteen van het dorpshuis
werd onthuld. Dit werd gedaan
door de oprichters van VDR
Gé Hoekzema en Jan de Jong.
De maker van de gevelsteen
is Jan Riezebos. Het is prachtig
geworden, komt dat zien!
Vervolgens startte de
kanotocht naar Stitswerd; zo’n
30 kanokanjers gingen mee. In
Stitswerd werden de vaarders
warm ontvangen met koffie,
taart, lekkere broodjes en fris.
Dank aan dorpshuis Stitswerd
voor de fijne ontvangst!
In de tuin bij Willem en Maria
van Wijnen was er Jeu de
boules met versnaperingen in
passende Franse stijl met wijn,
kaas en hapjes.

Tot 22.00 uur was het een
prachtig feest. Omdat Rottum
natuurlijk een dorp vol rust is,
staakte de feestvreugde op tijd.
Rottum kijkt terug om een
geslaagd feest voor jong en
oud en wellicht wordt het
vervolgd. Het heeft iedereen
in ieder geval veel goeds
gedaan elkaar weer eens te
treffen, spreken, bijpraten
onder het genot van mooie
activiteiten, lekker eten en
goed gezelschap.
Loket Leefbaarheid: bedankt
voor de financiële bijdrage!
En alle vrijwilligers: bedankt
voor alle inzet!
Namens de Feestcommissie
40 jaar VDR en het bestuur
VDR:
Rottum bedankt!

Haiku
tegen t glaas
troanen om n kòlle zundag
t scheelt n jas bie guster
Kunny Luchtenberg
Oet: Knipoog
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Bladspiegel
Zondag 26 september opende Henk Jan Bolding, burgemeester
van gemeente Het Hogeland de tentoonstelling Bladspiegel in
Openluchtmuseum Het Hoogeland. De najaarstentoonstelling
bevat het werk van zes Groningse fotografen die in de afgelopen
vijf jaar werk hebben geleverd aan Blad, het tijdschrift voor
Noord-Groningen. Naast foto’s die in het magazine zijn
geplaatst, tonen de kunstenaars ook hun visie op hun regio.

Café voor LHBTIQ+
Zondag 26 september gaat het RegenboogCafé Het Hogeland van
start! Iedere laatste zondag van de maand zetten Natasja en
Remmie van The Jolly Cat hun deuren voor ons open.

Vereniging
Dorpsbelangen Rottum
Eindelijk gaan we weer voorzichtig van start. Na een prachtig
40 jarig jubileumfeest (zie verslag) gaan we weer wat dingen
organiseren. Achter de schermen zijn we als bestuur wel met
enige regelmaat bij elkaar geweest.
Afgelopen zomer is het voetpad vanuit het dorp naar de
Usquerderweg aangepakt door de gemeente en is er nieuw
hekwerk bovenaan de wierde geplaatst. De ramen van het
dorpshuis zijn geschilderd en wat groen onderhoud gepleegd.
De activiteiten voor de
komende periode:
KLAVERJASSEN
Vanaf vrijdag 1 oktober begint
de kaartclub weer; aanvang
20.00 uur.
Iedere 1ste vrijdag van de
maand tot en met mei.
NAMIDDAGCAFE
Zaterdag 2 oktober hebben wij
een “namiddagcafé” van 17.00
tot 21.00 uur.
Naast de VDR-leden (hoeven
zich niet op te geven) mogen
ook belangstellenden komen
uit de gemeente.
Dit in het kader van de “week
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van de eenzaamheid” van
29 september tot en met
7 oktober. Als vereniging
hebben wij ons aangemeld
voor dit jaarlijks terugkerend
evenement door de hele
gemeente.
Als u wilt komen, moet u
zich wel aanmelden, dit kan
via M 06 138 22 697 (Lideke
Bierema).
We hopen dat Sinterklaas dit
jaar weer een bezoek brengt
aan Rottum….
Namens bestuur VDR,
Lideke Bierema

Iedereen uit de LHBTIQ+
gemeenschap is, vanaf 18
jaar, van harte welkom! De
organisatoren, Corrie en
Barbara, denken hiermee
een behoefte te vervullen die
leeft binnen de doelgroep om
elkaar te ontmoeten en even
helemaal jezelf te kunnen zijn.
Nieuwe contacten leggen en
gezelligheid is het doel van het
RegenboogCafé. Het idee is
ontstaan bij de maandelijkse
bijeenkomsten van Roze50+ in
de Blauwe Schuit.

De kosten zijn: € 7,50 (hiervoor
krijg je een gratis kop koffie/
thee, (vegetarische)soep met
stokbrood & lekkere hapjes).
Verdere drankjes zijn voor
eigen kosten.
Graag cash betalen bij
binnenkomst!
Je bent van harte welkom van
15.30 tot 19.30 uur in The Joly
Cat, Hoofdstraat W 5a, 9951 AA
Winsum.
Aanmelden kan via:
regenboogcafehethogeland@
gmail.com.
Hoeft niet, maar vol=vol.

Annet Eveleens, Otto
Kalkhoven, Bas Meelker,
Gerard Kingma, Caroline
Penris en Fred Reiffers hebben
in de afgelopen vijf jaar
allemaal foto’s geleverd aan
Blad. Portretten, landschappen
en documentair werk wisselen
elkaar af en elke fotograaf
heeft een kenmerkende
stijl. Betrokkenheid bij hun
omgeving bindt hen evenals
hun medewerking aan het
tijdschrift. De tentoonstelling
biedt een doorsnede van
gepubliceerde werken, maar
ook foto’s die niet uit Blad
komen maar wel een beeld
geven van het huidige NoordGroningen.
Platform
Het tijdschrift Blad is een
lifestyle magazine voor

Noord-Groningen. Sinds 2018
verschijnt het tweemaandelijks
en heeft het een groeiende
groep van lezers.
Naast interviews en
nieuws, biedt het tijdschrift
professionele fotografen een
platform. Aan het einde van
dit jaar viert Blad zijn eerste
lustrum, wat een aanleiding
biedt voor een tentoonstelling.
De tentoonstelling is tot
en met 13 maart te zien in
het hoofdgebouw van het
openluchtmuseum. Het
museum blijft tot 1 november
geopend van dinsdag tot en
met zondag en is daarna in het
weekend toegankelijk. Voor
actuele openingstijden houdt
u de website van het museum
in de gaten.
www.hethoogeland.com

Ruilkring Hogeland september 2021
HOERA ! HOERA ! HOERA !
Eindelijk konden we eind
augustus weer met meer leden
fysiek bij elkaar komen. En dat
ook nog op een van de weinige
zaterdagen deze zomer met
echt mooi weer. We kregen
voldoende aanmeldingen, zo’n
25 en ook nog een aantal op de
wachtlijst. Maar ja…., dat mooie
weer zorgde ook weer voor
meer afmeldingen dan waarop
we gerekend hadden.
In de lente en de zomer
is het onderling pangelen
niet tot stilstand gekomen.
Integendeel, er werd en wordt
druk gehandeld. Vooral via de
WhatsApp groep waar iedereen
lid van kan worden. Zoals
we gewend waren, bleef de
handel via de website daarbij
achter. Wij willen daar opnieuw
aandacht voor vragen.
En we gaan direct weer door
met de Inloopbijeenkomsten
voor onze leden en voor
belangstellenden die graag lid

informatie, maar ook de laatste
nieuwsbrief. Bedenk dat het
niet alleen om spullen gaat, je
kunt ook diensten of kennis
aanbieden. En als je lid wordt,
krijg je al direct 30 pangels
willen worden. Hoe meer zielen
hoe meer mogelijke handel,
maar zeker hoe meer onderling
contact.
De volgende Inloop wordt
gehouden in week 43, de
exacte datum en tijd komt
later. Wel is het noodzakelijk
je hiervoor vooraf op te geven
via contact@ruilkringhogeland.
nl .Dat kun je nu al doen
als lid, maar zeker ook als
belangstellende.
Wil je nu al meer weten
over onze vereniging ?
Bezoek dan de website
www.ruilkringhogeland.nl .
Hier vind je niet alleen veel

als startkapitaal. Bovendien is
wat jij overbodig of niet langer
bruikbaar vindt, wellicht precies
datgene waar ik al tijden naar
op zoek ben.

Ien drup
t Is dokeg kold en wiend is sakt
haalfduuster overaal
n bootje ligt ien drup van t blad
op kop ien onderwaal
het regent nait en t is nait dreug
aintaimeg miezeg kil
t is grienerg weer en rondomheer
is wereld wonderstil
t is aaskegraauw woar of k ook kiek
ien lucht of over t laand
en t bootje wacht nog aal ien drup
van bloaden stil op kaant
Annie van Dijken
Oet: Krödde
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Versterkingsopgave Kantens: familie Blaauwwiekel
Een aantal maanden (red. April-nummer) geleden geschreven we in t Lougnijs over hoeveel zin we hebben in het sloop/
nieuwbouwplan van ons huis en de verbeteringen bij ons in de straat. Dat de woningstichting de Delthe, gemeente Het
Hogeland en de NCG (Nationaal Coördinator Groningen) in onderhandeling waren om de financiering van deze plannen rond
te krijgen en dat we graag zouden willen dat de straat en de buurt ongeveer hetzelfde blijft zoals het nu is, maar dan met
meer parkeergelegenheid en nieuwe bestrating en verlichting ect..
Helaas weten we nog steeds
niet waar we aan toe zijn. Na
de laatste online bijeenkomst
van 1 maart dit jaar, hebben
we niets meer gehoord. Wel
kregen we een brief van
woningstichting de Delthe met
daarin een globale planning van
de sloop/nieuwbouw fases van
de woningen aan de Kooistraat,
Meidoornstraat, Bredeweg en
de Pastorieweg. De start van
de aanpak van de woningen
aan de Meidoornstraat zal
volgens deze planning in 2024
beginnen. De nieuwe woningen
zouden dan in 2025 gereed
zijn. Het voornemen is om de
woningen in de Meidoornstraat
te slopen en opnieuw te
bouwen, maar hierover is nog
steeds geen officieel besluit
genomen.
Ook hebben we nog niets
vernomen of er iets gedaan
is met de aanpassingen op
de ‘nieuwe situatie’-concept
waar wij om vroegen tijdens
de online bijeenkomst. Zoals
bijvoorbeeld de grasveldjes
rondom ons huis waar dagelijks
veel kinderen spelen. Deze
zouden volgens het nieuwe
concept volledig opgaan in 12
parkeerplaatsen. Ons huis zal
dan volledig omringd worden
door auto’s terwijl er aan de
overkant van de straat een
nutteloos strook gras ligt. We
horen hier niets over. En zo
vroegen ook andere bewoners
van onze straat om enkele
aanpassingen op het nieuwe
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concept, maar we horen hier
niets over! Af en toe horen
wij dat er weer iemand van
de gemeente door onze buurt
heeft gelopen, die het dan weer
heeft over een totaal ander
concept dan zoals wij die onder
onze neus kregen tijdens de
online bijeenkomst.

Voor de Kooistraat, Meidoornstraat, Pastorieweg en Bredeweg
maakt KAW in opdracht van de gemeente Het Hogeland een plan
voor de terugbouw van de woningen. Het opstellen van dit plan
vergt meer tijd dan voorzien was. Bewoners die hierbij betrokken
zijn geweest, worden in oktober eerst geïnformeerd over de
eindvoorstellen. Daarna volgt een presentatie aan alle Kantsters.
De bijeenkomsten worden
in t Schienvat gehouden. De
inwoners krijgen hiervoor
een persoonlijke uitnodiging
van de gemeente. Na de
presentatie aan het dorp wordt
het plan in december 2021 ter
besluitvorming aangeboden
aan de gemeenteraad van Het
Hogeland.

Waarom horen wij niets?
Wat gaat er gebeuren met
onze nu zo leuke en gezellige
buurt? Wordt er wel naar ons
geluisterd? En waar blijven de
huiskamergesprekken over
onze woonwensen? Waarom
duurt het allemaal zo lang?
Het gaat om onze buurt, waar
wij nu gelukkig en tevreden
wonen. Het is niet niks wat er
allemaal staat te gebeuren, dus
het zou toch wel zo netjes zijn
als we wat meer op de hoogte
worden gehouden!
Enkele jaren geleden moesten
alle bouwvakkers die in het
aardbevingsgebied aan de
slag gingen, in opdracht van
het Centrum Veilig Wonen een
cursus communicatie volgen
om zo goed om te kunnen
gaan met mensen in het
aardbevingsgebied. Daar werd
ze geleerd om de bewoners
zoveel mogelijk op de hoogte
te houden over hoe ze te werk
gingen en wat er stond te
gebeuren met hun huizen. De
bouwvakkers weten dus al wel
hoe het moet, maar voordat ze
kunnen beginnen...

Vervolg stedenbouwkundig
plan

De huurders in Kantens
waarvan de woning in de eerste
fase (2022) wordt gesloopt,
hebben een gesprek gehad
met de bewonersconsulent
van De Delthe. In dit gesprek
is besproken waar huurders
recht op hebben en wat hun
wensen zijn. Nadat er een
definitief stedenbouwkundig
plan is, worden deze huurders
uitgenodigd om deel te nemen
aan de bewonerscommissie. In
de bewonerscommissie wordt
onder andere besproken hoe
de nieuw te bouwen woningen
eruit moeten zien.
Ook met de particuliere
eigenaren uit de Kooistraat in
We hebben nog steeds
de hoop dat we snel
weer een bijeenkomst of
informatieavond hebben met
woningstichting de Delthe en
gemeente Het Hogeland en
dat we dan meer horen over
wat er staat te gebeuren in

Kantens die in de eerste fase
zitten, zijn gesprekken gevoerd
door de bewonersbegeleiders
van NCG. In oktober worden
deze eigenaren uitgenodigd
voor een vervolg. Daarnaast
worden de komende
periode al voorbereidende
werkzaamheden uitgevoerd
in de wijk, zoals asbest- en
archeologisch onderzoek.
Opening huiskamerwoning
In oktober wordt er door
De Delthe aan de Kooistraat
15 een huiskamerwoning
ingericht. In deze woning
is tijdens spreekuren een
bewonersconsulent van De
Delthe aanwezig om vragen
van huurders te beantwoorden.
Ook de aardbevingscoaches
van Mensenwerk Hogeland
zullen hier wekelijks zijn
voor ondersteuning.
Huurders kunnen ook altijd
zelf contact opnemen met
de bewonersconsulent via
telefoonnummer M 0610422905.

onze gezellige en leuke buurt!
En dat onze woonwensen
en meningen ook echt
daadwerkelijk meetellen...
Met vriendelijke groet,
Reinder, Miranda, Bas en Bram
Blaauwwiekel
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Voetbaalverhoalen
van v.v. KRC,
periode 1964-1978
k Bin bie KRC bie B-junioren
begonnen mit voetbalen. Ien
t twijde seizoen 1965-1966
werden wie kampioen ien
ons klasse. De beslizzende
wedstried was dou thoes ien
Kannes tegen Heracliden B1
oet Mij. Veur rust kwamen
ons gasten mit 0-1 veur te
stoan, mor noa rust kregen
wie ons zenen tot bedoaren en
begonnen wie ienainen goud te
voetbalen.
t Bleef laank mor aal 0-1. n
Ketaaier veur tied mouken
wie 1-1 en gingen aal beder
speulen. Op links kreeg k baal
touspeuld en ging der mit aan
loop. Dat ging zo meroakel,
dat k vrij veur keeper kwam,
hom ien laange houk veurbie
laip en zo werd t 2-1 veur ons
en werden wie kampioen.
As belonen kregen wie van t
bestuur n lichtwedstried van
GVAV ien t Oosterpaark kedo.
Dat was vanzulf n hail schier
oepke veur t haile team, n
belevenis.
Ien 1967, op n zotterdag ien
april, dou k ien A-junioren
speulde, kwam t 1ste elftal ien
de kniep deur blessures en
schorsingen en t 2de elftal mos
ook speulen. Speulers te min
dij zotterdag. Mien pa en oom
Heine Bolt mozzen dat mit
meester Kuipers oplözzen en k
werd vroagd om ien t 1ste elftal
te speulen. Dat vond k schier
en wie mozzen ien Roschoul
tegen v.v. REO 2 speulen ien
2de klasse GVB. Loater werden
der ien dij joaren allenneg
mor 1ste elftallen ien dij klasse
ploatst. Dij dag speulde k
rechtsback en t ging hail nuver.
Deur mien snelhaid en goie
coaching van aander speulers
kon k t alpmoal biebainen. Wie
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wonnen wedstried mit 3-1. n
Seizoen loater speulde k vaast
ien t 1ste elftal en bin der nait
meer vot west, totdat k ien
1978 tou Kannes oetging.
Wie hemmen ook n seizoen
ien Oskerd speuld, omreden
t voetbaalveld ien Kannes
opknapt werd en der n nije
klaidkoamer kwam. Dat leste
was haard neudeg. Olle keet
voldee nait meer aan aaisen
zoas wie dat toun wènd waren.
Wie speulden dou ien 1ste
klasse GVB en mozzen tegen
VEV 67 oet Leek. t Was nait
ons beste wedstried tegen dij
gasten en wie verloren mit 5-1.
k Scoorde wel dij dag, mor dat
brocht gain punten op vanzulf.
n Moand loater mozzen wie
weer tegen heur speulen ien
Leek. Zai dochten dat ze dat
swientje wel eefkes wazzen
zollen, mor t laip hail aans
òf as dou ien Oskerd. Wie
zaten goud ien de wedstried
en t ging prima. Noa rust
kwamen wie veur mit 1-0 en
tegenstander ging mit man
en macht aanvalen. Dat was
veur ons n boetenkaanske
om mit snelle tegenaanvalen
heur doel te bestoken. t Ging
zo goud dat wie mit n twijde
en daarde doelpunt op 3-0
kwamen. Ien leste menuten
mouken zai ook nog ain en zo
werd t 3-1. Wie wonnen mit 3-1
en VEV 67 werd dat joar gain
kampioen. k Vond dat ain van
mooiste wedstrieden dij k mit
KRC speuld heb en t is mie aal
dij joaren biebleven. Aander
moal nog n poar verhoalen van
vrouger oet mien KRC-tied.
Kees Bolt

Coöperatie EIK maakt weer een volgende groene stap op weg
naar een duurzaam Hogeland. Belangrijk onderdeel hierbij is
een goede samenwerking van de coöperatie tussen inwoners
en ondernemers. Dat is weer gelukt. Het heeft geleid tot de
realisatie van het derde zonnedak.
Straal en Constructiebedrijf
Menno Huizinga aan de
Stitswerderweg 30 is een
ondernemer die al voorop
loopt als het gaat om het
opwekken van zijn eigen
energie door middel van zon
en recycling. Het bedrijf stelde
een deel van zijn bedrijfsdak
ter beschikking aan EIK om
daar 236 panelen te plaatsen.
Vrijdag 17 september jl. is
het dak officieel en feestelijk
geopend door wethouder

Kristel Rutgers door het
overhandigen van het bord
“In samenwerking naar
energieneutraal” aan Menno
Huizinga.
Volgende maand oktober
opent EIK bij melkveehouder
Van Velde een vierde dak met
186 panelen. Ook dit is weer
een volgend “EIKPUNT” waar
we met z’n allen trots op zijn.
Namens het bestuur,
John van de Rijdt

380.000 punten
en een kop koffie!
Zoals reeds vaker bericht in deze krant spaart Voedselbank
het Hogeland in Winsum de uitgeknipte koffiespaarpunten van
DouweEgberts. Eenmaal per jaar worden deze punten bij de
koffieproducent ingeleverd en krijgt de voedselbank voor iedere
600 punten een gratis pak koffie van 250 gram.
Vijf jaar geleden startte deze fantastische actie en u wist
vervolgens maar liefst 960.000 punten bijeen te drinken, hetgeen
1.600 pakken koffie opleverde. DE deed er nog een (koffie)schepje
bovenop en verschafte de voedselbank 1.800 pakken koffie.
Voedselbank het Hogeland kon toen een heel jaar lang haar
klanten van koffie voorzien. In de daaropvolgende jaren werden
er ieder jaar zo’n slordige 800.000 punten bijeen gespaard. Op dit
moment staat de teller op 380.000 koffiepunten. Bijna de helft
dus. Helpt u ook mee de teller naar 800.000 punten te drinken?
U helpt daar pakweg 140 gezinnen in onze gemeente mee. U
kunt uw spaarpunten kwijt op Lombok 1, 9951 SC Winsum. Op
woensdagochtend kunt u uw punten echter ook afgeven op
dit adres. Misschien drinkt u dan een kopje koffie mee met de
vrijwilligers van Voedselbank het Hogeland.
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Agenda Rottum
t/m 17 oktober
Kerk Rottum
10.00 – 17.00 uur
Expositie ‘Lang leve de natuur’
Gratis entree
Vrijdag 1 oktober
20.00 uur
Klaverjassen
Zaterdag 2 oktober
17.00 – 21.00 uur
Namiddagcafé

AGENDA Stitswerd
Zaterdag 16 oktober
Dorpshuis Stitswerd
10.00 – 13.30 uur
Meditaties Harmen Homan
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
Gesloten
Donderdag 30 september
t Schienvat
19.30 uur (inloop va 19.00 uur)
Vergadering huurders De
Delthe
Donderdag 30 september
t Schienvat
20.00 uur
Algemene vergadering Coöp.
EIK e.o.
Zaterdag 23 oktober
Hele dorp
10.00 – 16.00 uur
Schuurverkoop
Woensdag 27 oktober
t Schienvat
20.00 uur
Algemene vergadering VDK
VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT
Maandag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
*) Versterkingscoördinator Jaap
Hut
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Dinsdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
19.00 – 20.15 uur
Badminton (vol)
20.30 – 22.00 uur
Tai Chi

www.vtng.nl voor informatie
over dienstdoende praktijk en
telefoonnummers

Woensdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
15.00 – 17.00 uur
Kaanster Vlinthippers
19.30 – 20.45 uur
You Better Work
o.l.v. Ineke Doornbos

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

Donderdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
19.30 – 21.00 uur
Damclub ‘Het leert vanzulf’
19.30 – 21.30 uur
Danstraining Vincent & Audrey
Vrijdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
15.00 – 17.30 uur
Boeken-Lees-Kamer
20.00 – 24.00 uur
Biljartvereniging ‘de kleine tafel’
Zaterdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
Voor vragen of verdere
informatie kunt u bellen met
t Schienvat: T 55 12 80

WEEKENDDIENSTEN
DOKTERSDIENST:
T 0900-9229
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.
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.

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

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

Zondag 10 oktober
09.30 uur – mevr. J.C. PrinsPestoor, Winsum
(koffie/thee in Salem)
Zondag 17 oktober
09.30 uur – pastor F.
Groenbroek, Veelerveen
(koffie/thee in Salem)
Zondag 24 oktober
09.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Viering Heilig Avondmaal
(koffie/thee in Salem)
Zondag 31 oktober
19.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Reformatie viering gez. Kerken
m.m.v. Vocaal Ensemble Het
Hoogeland
(koffie/thee in Salem)
DORPSKERK ROTTUM

KERKDIENSTEN

Zondag 10 oktober
19.00 uur – ds. A. Lagendijk

GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT

Zondag 24 oktober
19.00 uur – dienst

Zondag 3 oktober
09.30 uur – leesdienst
16.30 uur – H. van Noort
Zondag 10 oktober
09.30 uur – L.S.K. Hoogendoorn
16.30 uur – C. Kanis
(in Middelstum)
Zondag 17 oktober
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – leesdienst
Zondag 24 oktober
09.30 uur – L.G. Boonstra
14.30 uur – kandidaat F. Bakker
(in Middelstum)

Wijziging
e-mailadres
Het betreft het e-mailadres van
het secretariaat van Stichting
STROKA.
Het nieuwe e-mailadres is:
g.hoekzema@knid.nl
secr. Gé Hoekzema -Niewold
Stichting STROKA
Usquerderweg 17
9998 NZ Rottum

Zondag 31 oktober
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – P. Zuidema
online diensten volgen of
bekijken:
https://www.youtube.
com/channel/UCS_
AlBbOR00mI0fye8Xt5hg
Protestantse Gemeente
Kantens-Stitswerd-Rottum
Zondag 3 oktober
09.30 uur – mevr. H.H.
Oosterdijk, Appingedam
(koffie/thee in Salem)

Heeft u nog oud ijzer
of andere metalen zoals oude
accu’s en u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met:
B. Bultena T 551892,
J.R. Wever T 552757
Wij halen het bij u op
en de opbrengst gaat naar de
ijsbaanvereniging van Kantens.
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OUD PAPIER

Foto van de maand
Zal dit ooit een olympisch onderdeel worden?
© Fred Reiffers
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Zaterdag
2 oktober
09.00 uur
t/m zondag
3 oktober
18.00 uur
T 551788 (OBS)

