Maandelijkse
informatiekrant voor
de dorpen Kantens,
Rottum en Stitswerd.

november
41e jaargang 2021
SINTERKLAAS EN ZWARTE
PIETEN KOMEN WEER
NAAR KANTENS
DE PEN
VAN HET BOERENERF
TUIN & ZO
CSCW MET VOLLE KRACHT
VOORUIT
IJSVERENIGING KANTENS
INFORMEERT
NIEUWE PRIJSLIJST
T SCHIENVAT
CONCERT OP ALLERZIELEN
REFORMATIE-VIERING
INGEBRUIKNAME
KERKORGEL STITSWERD
STEDENBOUWKUNDIG
PLAN KANTENS
GEPRESENTEERD IN HET
DORPSHUIS
WONEN IN KANTENSBUITEN
NIEUWS VAN DE
KLINKENBORG
DANSENDE DEKENS
STITSWERD VIERT ‘T KEN
WEER MET POMPOEN
WEDSTRIJD
GRUNNEGER HOUKJE
AGENDA
FOTO VAN DE MAAND

CSCW Herfstspeurtocht
in het teken van beroepen!
Wie op vrijdagavond 15 oktober een rondje Kaansterbos deed met de hond, had grote kans
een verpleegster en karateka tegen te komen. En bij de Kerkhofsweg liep je zomaar een
brandweervrouw tegen het lijf.
Eindelijk kon en mocht het
weer en wat hebben we
met zijn allen genoten: de
herfstspeurtocht 2021 was
een feit. Dit jaar hebben
we het thema van de
Kinderboekenweek genomen
als uitgangspunt, dit was
“Worden wat je wilt”. Wat
fantastisch dat in totaal bijna
60 mensen mee hebben
gedaan aan deze speurtocht
en wat zijn alle kinderen
die meededen samen met
familie of vrienden, heuse
speurneuzen.
Door het dorp hingen diverse
handjes, speuren was het
wel, want soms zaten ze wat
verstopt of waren ze in het
donker niet goed te vinden. Op
de route kwamen de speurders
een brandweervrouw, de
postbode, een verpleegster,

een karateka, een voetballer,
dierenverzorgster, kunstenares
en een automonteur tegen.
Bij elk beroep moest een
activiteit worden gedaan,
werd een vraag gesteld en
een letter uitgedeeld. Samen
met de laatste letter die in
het Schienvat prijsgegeven
werd, door het beroep
evenementenorganisator,
moest een woord worden
gevormd. ‘Speurneus’ was het
resultaat.
Bij terugkomst in het Schienvat
kon er onder het genot van
een broodje knakworst en
warme chocolademelk met
slagroom worden nagepraat.
Al snel kwam de organisatie
erachter dat we hele creatieve
kinderen in ons midden
hebben. Zo bleek dat bij de
vraag “bij welke beroepen je

een voertuig nodig hebt”, niet
alleen politie en brandweer
werden genoemd, maar ook
legertankbestuurder, ANWB
chauffeur en piloot. En bij het
verbinden van een groepslid,
werden niet alleen polsen,
maar werd zelfs een hoofd
ingezwachteld. Het groepje
van Yara en Zian wist zelfs te
melden dat de voetbalvraag
twee antwoorden kon hebben,
vanwege het onderscheid
tussen professioneel- en
amateurvoetbal.
De prijsuitreiking naderde en
iedereen was nieuwsgierig.
Wie had er gewonnen? De
organisatie moest in beraad,
want het werd ons wel
duidelijk dat een cursus over
het maken van de befaamde
instinkvragen bij onze Marten
Miske wel nodig is. Want met
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die instinkers, qua vragen of
route, ging er altijd wel iemand
de mist in. Iedereen had nu
een foutloos parcours gelopen
en kwam met het juiste woord
binnen.
“Worden wat je wilt”; een
prachtig thema! En wees
en word vooral allemaal wie
en wat je wilt! Wat jullie nu
allemaal alvast bleken te
zijn: allemaal winnaars en
winnaressen. Er ging niemand
met lege handen naar huis.
Toen alle kinderen waren

voorzien van raamstickers of
een magisch krasblok en de
ouders met wat lekkers, kon
iedereen met een vrolijk gevoel
terug naar huis. Waar de
vermoeide kinderen hopelijk
heerlijk hebben kunnen slapen.
Onze beroepsbeoefenaars:
Danja, Gerda Omta, Jitske,
Roelf, Maarten, Anouk, Gerda
Onnes en Marcel, heel erg
bedankt voor jullie hulp. De
kinderen hebben van jullie
genoten en geleerd.

CSCW ziet - samen met alle
andere verenigingen uit het
dorp - jong en oud van Kantens
en omgeving graag weer terug
tijdens de Kerstmarkt op 18
december.

Want nu samenkomen weer
kan, genieten we daar weer
volop en extra van.
Bestuur CSCW

Sinterklaas en zwarte
Pieten komen weer
naar Kantens
Sinterklaas heeft per brief uit Spanje laten weten om op
zaterdagmiddag 20 november weer met zijn zwarte Pieten naar
Kantens toe te willen komen. Natuurlijk zijn wij als organisatie blij
met dit bericht om hen te ontvangen achter bij de molen de Grote
Geert. Pakjesboot 8 zal daar omstreeks 13.30 uur aanmeren. Daar
heten we de Sint met zijn knechten een heel hartelijk welkom.
Zo als het nu lijkt, wordt de
Sint met muziek door het dorp
begeleid. Na de feestelijke
optocht door het dorp zal er
een feestmiddag beginnen in
het dorpshuis t Schienvat.
Net als voorgaande jaren gaan
we er weer één groot feest
van maken met veel muziek
en dansen met de pieten. Na
afloop van het grote feest
krijgen alle kinderen een
cadeautje en iets lekkers mee
naar huis. We hebben besloten
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om dit jaar geen knutselwerkjes
te laten inleveren door de
kinderen. Ieder kind krijgt nu
iets en we hebben dan ook
geen teleurgestelde kinderen
die zonder een prijsje naar
huis gaan. Wilt u als ouder met
uw kinderen mee naar het t
Schienvat, bent u verplicht om
een geldige QR code te laten
zien bij binnenkomst.
CSCW Kantens en
Sinterklaasorganisatie
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Tussen huizen of voor aan de straat is vaak iets geplaatst om de
grens met de buren aan te geven of de privacy te beschermen.
Het is meestal een heg of een muurtje, maar het kan ook een
schutting of ander hekwerk zijn. Soms wordt er nog iets anders
gebruikt en is er een originele erfafscheiding te zien. Bij ons
staat er iets dat herinnert aan vroegere tijden. Vooraan de weg
staan er zes ijzeren wielen op een rij om onze tuin af te bakenen
van de berm.
De wielen komen
oorspronkelijk van een
weidemelkwagen en vrijwel
iedere veehouder had zo’n
wagen. Maar deze wordt
nu niet of nauwelijks meer
gebruikt. Er zijn een paar
boeren in Nederland die
nog weinig koeien hebben
en dan deze ouderwetse
weidemelkwagen gebruiken.
Vroeger stonden de koeien ’s
winters vastgebonden op de
stallen in de achterdeel. Begin
mei gingen de koeien in de wei.
Ze bleven dan dag en nacht
buiten, totdat het weideseizoen
in ongeveer oktober voorbij
was. De koeien werden toen
in het zomerseizoen buiten
gemolken. Vroeger moest
dat met de hand, maar
door de uitvinding van de
weidemelkwagen konden de
koeien ook in de wei machinaal
worden gemolken. De boer
had een weidemelkwagen met
in het midden de motor en
een ruimte voor melkemmers
en melkkrukjes. Rondom
zat een stang met daaraan
haakjes en bovenaan liep
een vacuumleiding waarop
de melkapparaten werden
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aangesloten. De melk werd
in emmers gemolken en
in melkbussen of in een
weidetankje mee naar de
boerderij genomen.
De koeien hadden een riempje
met een kettinkje eraan om
hun horens. Daarmee konden
ze worden vastgezet aan de
haakjes van die stang rondom
de weidemelkwagen. Om de
koeien vast te zetten, moesten
ze worden gelokt met een
veekoek. Een veekoek was
biks (een soort brok) in de
vorm van een platte koek. Er
konden maximaal dertig koeien
rondom de wagen worden
gemolken.
De weidemelkwagen werd in
hetzelfde weiland gezet waar
de koeien graasden. Als de
koeien naar een ander weiland
gingen, verhuisde ook de
weidemelkwagen. Deze wagen
was immers mobiel met vier
ijzeren wielen.

1. Even voorstellen (naam,
adres, leeftijd):
Jitske Knot, 35 en ik woon aan
de Usquerderweg nummer 9.

7. Welk nummer (zang/muziek)
raakt je elke keer weer?
Sweet Child of Mine – Guns &
Roses; it brings back memories.

2. Wat doe je het liefst in je
vrije tijd?
Wijn drinken met vriendinnen
en leuke dingen doen met het
gezin.

8. Met welke BN-er zou je
wel eens willen dineren en
waarom?
Bas Smit, hartstikke gezellig,
plus je weet zeker dat je lekker
eet.

3. Waaruit bestaat je favoriete
ontbijt?
Wentelteefjes met suiker en
kaneel.
4. Wat is je favoriete
kledingstuk?
Schoenen, daar kun je niet
genoeg van hebben.
5. Waar krijg je de meeste
energie van?
Het afvinken van to-do lijstjes,
helemaal als je lekker bezig
bent geweest en alles klaar
hebt wat je wilde doen.
6. Naar welke radiozender(s)
luister je het liefst en waarom?
Spotify staat voornamelijk op
met lekkere afspeellijsten.
Maar als de radio aan staat dan
is het NPO radio 2.

9. Wat zou je doen met € 1
miljoen?
Stoppen met mijn huidige baan
en iets voor mezelf beginnen.
10. Wat durf of doe je ECHT
niet?
Bungeejumpen, of ook maar
iets op grote hoogtes.
11. Wat wil je altijd nog eens
doen (toekomstdroom/wens)?
Op safari in Zuid-Afrika.
12. Aan wie geef je de Pen
door?
Margrit Hofstede.

De weidemelkwagen heeft zijn
tijd gehad en de wielen hebben
een goede bestemming
gekregen in onze tuin!
Hilma Oudman-Dam
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CSCW met volle kracht
vooruit
Wat zijn we blij dat we een aantal nieuwe leden aan ons mooie
CSCW team hebben mogen toevoegen. Want in totaal hebben
zich 4 nieuwe enthousiastelingen bij ons aangemeld. Onze nieuwe
CSCW-leden zijn Jitske Knot, Margrit Hofstede, Geartsje van
Houten en Christa Woldhuis. Fijn om versterking te krijgen en om
op deze manier ook weer nieuwe en frisse ideeën en inspiratie te
krijgen.

www.centrumvoorgezondheidvoorvrouwen.nl
Facebook: centrum jarka

Samen zijn we van plan om weer veel mooie activiteiten te gaan
organiseren. Mocht je ook interesse hebben om met ons mee te
denken en organiseren dan kun je je altijd bij één van ons melden.
Groetjes van alle leden van CSCW,
John, Deborah, Willemien, Danja, Johanna, Susanne, Yvette,
Jitske, Margrit, Geartsje en Christa

IJsvereniging Kantens
informeert
Graag nodigen wij alle leden van de ijsvereniging uit voor de
algemene ledenvergadering op zaterdag 6 november 2021.
Plaats van handeling is het gebouw van de IJsvereniging/KJH
aan de Pastorieweg in Kantens en u wordt daar tegen 20.00
uur verwacht. Dit jaar zal er na de vergadering geen verloting
plaatsvinden.
Na een contributievrij corona-jaar is het nu wel weer tijd om de
contributie te innen. Binnenkort kunt u onze collectant dan ook
aan de deur verwachten. Inclusief pin-apparaat, want ook de
ijsvereniging gaat met de tijd mee.
Afsluitend: onze inspanningen zijn erop gericht om op zaterdag
18 december 2021 van 16.00 tot 18.00 uur onze leden te laten
schaatsen op Kardinge. Natuurlijk voor de toertocht en de
medaille. Echter, we zijn nog even afhankelijk van het gewest
i.v.m. de corona-maatregelen. We houden u op de hoogte via
Facebook maar zet de datum alvast in uw agenda.
Het bestuur

Ontvangen giften
Afgelopen periode mochten we de volgende giften ontvangen:
VDK Speeltuincommissie
€
25,00
VDK CSCW
€
45,00
De Kaanster Vlinthippers
€
25,00
vv K.R.C.
€
25,00
Kaanster Kermis
€
25,00
Toneelver. Advendo
€
25,00
St. Speelweek Kantens
€
25,00
Damclub
€
25,00
St. KindH
€
11,35
St. Project Oekraïne
€
15,00
Geref.Kerk Vrijgemaakt
€
60,00
Heel hartelijk dank voor uw gaven!
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Nieuwe prijslijst t Schienvat
Beste dorpsgenoten en
gebruikers van het Sociaal
Cultureel Centrum t Schienvat.

5. De kosten van het
zaalgebruik zijn als volgt
vastgesteld door het bestuur:

Het bestuur heeft besloten
de huur van het centrum
te verhogen. Dit heeft
verschillende oorzaken:

GROTE SPORTZAAL

Het oude tarief gold al 10 jaar
of langer, de energieprijzen zijn
enorm gestegen en we hebben
te maken met een verminderde
subsidie.
Bij de doorstart van het
centrum zijn door het
bestuur de prijzen van de
huur van zalen en kamers
als volgt opgesteld. Het
bestuur heeft gezocht naar
een zo gebruiksvriendelijk
mogelijke samenstelling van de
huurprijzen.
Zaalgebruik Sociaal Cultureel
Centrum t Schienvat
1. Elk gebruik van de locatie
kan schriftelijk, per email of
per telefoon (of zo mogelijk
via Whatsapp) worden
aangevraagd. Reserveringen
worden in de agenda
geplaatst. Bij de aanvraag is de
vermelding nodig van de naam/
namen van de gebruiker(s),
het doel de datum/data en het
tijdvak/periode. Aanvragen
liefst minimaal twee weken van
te voren i.v.m. publicatie van
de agenda.
2. Het bestuur beslist of de
aanvrager gebruik kan maken,
verstrekt de vergunning voor
gebruik ook omtrent het doel
of in verband met andere
omstandigheden, of al of niet
toestemming kan worden
verleend.
3. De gebruikers kunnen zijn
degene op wiens naam de
vergunning is verleend of wel
het bestuur van de vereniging
die de ruimte wil gebruiken.
4. De vergunning houdt een
bepaald tijdvak/periode in
of tot wederopzegging. Het
stichtingbestuur is bevoegd om
ten alle tijden de vergunning in
te trekken, wanneer er aan de
vastgestelde voorwaarden niet
wordt voldaan, dan wel niet in
acht worden genomen.

Braderie/dorpsactiviteiten/
dorpsvergaderingen
€ 50,00
(dag of dagdeel)
Familiebijeenkomsten
(2 consumpties verplicht)
Ochtend
09.00 – 13.00 uur
of deel daarvan
Middag
13.00 – 17.00 uur
of deel daarvan

€

50,00

€

50,00

Avond
17.00 – middernacht
of deel daarvan
€

60,00

Middag en avond € 100,00
Vergaderingen/gebruik externe
organisaties
(2 consumpties verplicht)
Ochtend
09.00 – 13.00 uur
of deel daarvan

€ 100,00

Middag
13.00 – 17.00 uur
of deel daarvan

€ 100,00

Avond 17.00 – middernacht
of deel daarvan
€ 120,00

Middag en avond €

50,00

Commercieel/vergaderingen/
gebruik externe organisaties
(2 consumpties verplicht)

€

50,00

Middag
13.00 – 17.00 uur
of deel daarvan

€

50,00

Avond
17.00 – middernacht
of deel daarvan
€

70,00

Middag en avond € 100,00
€

10,00

Maximaal 8 personen
(2 consumpties verplicht)
(per uur)
€
5,00
BOVENZALEN 3 EN 4
Bij gebruik van alleen zaal 3
of zaal 4 wordt de huurprijs
gehalveerd.
Familiebijeenkomsten/
dorpsvergaderingen
(2 consumpties verplicht)

€

25,00

Kortdurende activiteiten/sport
& spel
per uur
€ 10,00

Middag
13.00 – 17.00 uur
of deel daarvan

€

25,00

RESTAURANT/BILJARTZAAL

Avond
17.00 – middernacht
of deel daarvan
€

35,00

Middag en avond €

50,00

€

25,00

Middag
13.00 – 17.00 uur
of deel daarvan

€

25,00

Avond
17.00 – middernacht
of deel daarvan
€

35,00

10,00

OPBAARRUIMTE/
FAMILIEKAMER
Momenteel vindt overleg plaats
of de opbaarruimte opnieuw in
gebruik gaat worden genomen
in 2022 en volgende jaren.
Vaste gebruikers
Activiteiten/sport & spel/
verenigingen

Gebruik zonder
consumpties, per keer
€ 10,00
(minimaal 2 x per maand)
Servicekosten
Voor geleverde diensten
kunnen servicekosten worden
berekend
Gebruik audio-installatie
€ 30,00

Middag en avond € 200,00

Ochtend
09.00 – 13.00 uur
of deel daarvan

€

Prijs per half jaar
(2 consumpties verplicht)		
€ 90,00

KLEINE STAMTAFEL/
TUSSENRUIMTE

Ochtend
09.00 – 13.00 uur
of deel daarvan

Familiebijeenkomsten/
dorpsvergaderingen
(2 consumpties verplicht)

70,00

Middag en avond € 100,00
Overige (per uur)

Ochtend
09.00 – 13.00 uur
of deel daarvan

Overige (per uur)

Avond
17.00 – middernacht
of deel daarvan
€

Gebruik visuele installatie
€ 30,00
Klaarzetten en opruimen
zaalinrichting
€ 30,00
Het bestuur t Schienvat

Commercieel/vergaderingen/
gebruik externe organisaties
(2 consumpties verplicht)
Ochtend
09.00 – 13.00 uur
of deel daarvan

€

50,00

Middag
13.00 – 17.00 uur
of deel daarvan

€

50,00
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Concert op Allerzielen
Het Vocaal Ensemble zingt op Allerzielen. Steeds minder heeft
het coronavirus grip op onze samenleving. Angst voor besmetting
neemt af, maar wat blijft is de herinnering aan allen die ons in
de afgelopen tijd zijn ontvallen door het virus.
In de crisis hebben we geleerd om geduld te hebben, stil te
worden en het leven beleven tot in elke minuut van de dag.
Samen zingen kon niet en hooguit zongen we zacht voor onszelf.
Voor het tweede achtereenvolgende jaar is het gedenken van
overledenen anders dan anders. Daarom zingt het Vocaal
Ensemble een programma dat draait om de vreugde van de
vrijheid dat haaks staat op het verdriet van de dood.
Het programma bestaat o.a. uit enkele Psalmen (84 en 150) en
drie koralen: ‘Ach hoe vluchtig’, ach hoe nietig’, ‘Voor alle heil’gen
in der heerlijkheid’ en het prachtige, eenstemmige ‘Geef mij
Heer, mij los te zingen’. En er zijn een paar werken van Engelse
componisten te horen. Het orgel is daarbij ook te horen, zowel
begeleidend, als solistisch.
Kom daarom naar de Antoniuskerk op zaterdag 30 oktober om
19.30 uur. Er is een kleine entree van € 7,50

Reformatie-viering
De kerkenraden van de drie plaatselijke kerken hebben dit jaar
weer een Reformatie bijeenkomst voorbereid, op zondagavond
31 oktober, aanvang 19.00 uur in de Antoniuskerk. Ds. Rudolf
Oosterdijk is de voorganger en leden van de deelnemende
kerken dragen zorg voor de lezingen, waaronder een lezing uit
Biebel. Het Vocaal Ensembe Het Hoogeland verleent bijzondere
medewerking en het orgel wordt bespeeld door Vincent HensenOosterdijk.
Na afloop is er gelegenheid om even na te praten bij een kopje
koffie/thee, in gebouw Salem.

Koffiedrinken op woensdag
Het kan weer: koffiedrinken op woensdagochtend in Salem
(Kerkhofsweg). We hopen dat er veel mensen komen voor een
kopje koffie en gezelligheid. U bent van harte welkom op 10
november om 10.00 uur.
De volgende data zijn 8 december en 12 januari (steeds de
tweede woensdag van de maand).

Ingebruikname kerkorgel
Stitswerd

Tuin & zo

De tuin in de herfst
Het weer is af en toe al zeer onstuimig - ik schrijf 15 oktober maar gelukkig laat de zon zich ook vaak zien en dus is er genoeg
te zien en te ontdekken buiten.
Vandaag zag ik een Atalanta
en een Koolwitje fladderen in
de zon en rondom bloeit nog
van alles. De herfstasters in
allerlei kleuren van zacht blauw
tot paars, de oost indische
kers met haar prachtige oranje
kelkjes en vergeet vooral
niet ijzerhard die met haar
dieppaarse kleur nog steeds
volop insecten trekt. Ook
sedum in donkerrode varianten
valt op. Heb je die laatste in
een vaas gezet, dan is de kans
groot dat er wortels aan de
stengels verschijnen en die
kunnen dan weer een nieuw
plekje in je tuin krijgen. Zo gaat
vermeerderen eenvoudig en
snel.
De groentinten die je nu om je
heen ziet, zijn niet te tellen in
variatie, evenals de vele roodbruine tinten die het allemaal
tot een feest maken. Zelf ben
ik dol op de prachtig gekleurde

bessen van dit seizoen: de
lijsterbes en de meidoorn.
Toen ik gisterochtend
opstond hoorde ik een enorm
gekwetter: de spreeuwen
hadden de lijsterbes ontdekt.
Nu een dag later zijn werkelijk
alle bessen verdwenen. Maar
die gezellige kletsmajoors zien
er prachtig uit met hun mooie
bespikkelde veren, echt een
lust voor het oog. De druiven
aan de zijkant van het huis
hadden ze al eerder opgemerkt
en verorberd, maar dat gaf
niets; de vruchten waren dit
jaar klein en te zuur. Te weinig
zon gehad in de zomer.
De kikkers hebben zich
teruggetrokken op de bodem
van de vijver; verder vliegt af
en toe nog een libelle boven
het water, maar die plek van de
tuin gaat in slaapstand.
Wie zich nu wel weer meer
laten zien zijn de Vlaamse
gaai en de bonte specht. Deze
laatste tikt fanatiek op wat
zachtere stukken oud hout
en smult dan van de beestjes
die te voorschijn komen. De
gaaien gaan zoals gewoonlijk
flink tegen elkaar tekeer en
laten veel kleinere vogels flink
schrikken. Maar ja, zo’n beest
moet natuurlijk ook leven.

Herfstaster
laatste keer maaien, dit keer
elektrisch -, heb ik ruim de
tijd om de bollen bij elkaar
te zoeken en te planten.
Zelf ben ik erg gecharmeerd
van de kievitsbloem en het
afgelopen jaar zijn ze flink
vermeerderd, dus kan ik ze
op diverse plaatsen in de tuin
een plek geven. Het zijn echte
langbloeiers en staan dan
elegant te wiegen in de wind.
Voor een beetje kou schrikken
ze niet terug en zelfs een
kievitsbloem in de vaas doet
het prima.
Ik oogst de laatste Spaanse
pepers, tomaten en paprika’s
uit de kas en dan gaat ook dat
in rust. Ben benieuwd of een
paar paprikaplanten daarin

kunnen overwinteren, want
deze is immers onverwarmd.
Maar misschien met een zachte
winter? Ik heb daar geen
ervaring mee, maar ga het toch
proberen.
De bloemen- en groentezaden
voor het komend jaar heb ik al
besteld en binnen, behalve wat
stokbonen. Afgelopen jaar was
dat niet bepaald een succes,
dus eerst maar eens bekijken
welke soorten het wel goed
kunnen gaan doen. Vaak ben
ik te laat met bestellen en dan
krijg je het allemaal niet op tijd
binnen; ja, dan gaat het niet
werken natuurlijk….. Tot een
volgende keer.
Anneke van de Graaf

Nu er veel minder in de
tuin te doen is - nog een
Roos

Sedum

Op zondag 14 november zal er in de Georgiuskerk te Stitswerd
een feestelijke kerkdienst worden gehouden vanwege de
ingebruikname van het nieuwe pijporgel aldaar. De dienst vangt
aan om 10.00 uur en ds. Oosterdijk is de voorganger. Vincent
Hensen-Oosterdijk is organist en tevens mentor van het orgel. Na
afloop is er koffie en thee in het dorpshuis met een traktatie.
Om 11.45 uur wordt er een koffieconcert gegeven, waarbij het
orgel opnieuw is te horen in alle verscheidenheid van stemmen
en waarbij ook uitleg wordt gegeven over het orgel. Violist
Jacob Plooij uit Amsterdam, kleinzoon en naamgenoot van de
laatste predikant van Stitswerd, zal daarbij tevens een optreden
verzorgen.
Iedereen is van harte welkom!
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Stedenbouwkundig plan Kantens
gepresenteerd in het dorpshuis

Wonen in Kantens-Buiten

Op 11, 12 en 14 oktober was er reuring in dorpshuis t Schienvat. De bewoners van de Bredeweg, Kooistraat, Meidoornstraat en
Pastorieweg waren aanwezig bij de bijeenkomsten die door de gemeente werden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten
presenteerden het architectenbureau KAW en de gemeente het stedenbouwkundig plan voor Kantens.

Maar hoe leuk wij het hier in
ons ‘vakantiehuis’ ook hebben,
we kunnen niet wachten tot
ons eigen huis klaar is. Helaas
duurt dat allemaal langer dan
gehoopt en gepland.

Er werd uitgelegd hoe de
nieuwbouwplannen van
de Bredeweg, Kooistraat,
Meidoornstraat, Pastorieweg
en directe omgeving eruit
komen te zien. Voor de
bijeenkomsten van 11 en 12
oktober waren de bewoners
van de huurwoningen
uitgenodigd. Hierbij waren
ook medewerkers van
Woningstichting De Delthe
aanwezig. Op 14 oktober zijn
de particuliere eigenaren
geïnformeerd. Hierbij waren
medewerkers van NCG
aanwezig. Later op de avond
was er een bijeenkomst voor
direct omwonenden. Er wordt
teruggekeken op goede en
informatieve bijeenkomsten.
Veel bewoners konden
zich vinden in het
stedenbouwkundig plan. En
daar waar mensen vragen
of opmerkingen hadden,
was er ruimte voor gesprek.
Na besluitvorming in het
college van Burgemeester
en Wethouders zal de
gemeenteraad zich buigen over
het plan. Dit staat gepland in
de raadsvergadering van 15
december as.
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Particuliere eigenaren
Voor de particuliere eigenaren
die in de eerste fase van
de versterking zitten, heeft
NCG begin november een
bijeenkomst gepland. Tijdens
deze bijeenkomst gaan we
met elkaar in gesprek over
de vervolgstappen van de
versterking. De eigenaren die in
de tweede fase zitten, worden
later uitgenodigd voor een
bijeenkomst.
Huurders
Woningstichting De Delthe gaat
met alle huurders in gesprek
over hun woonwensen.
Dat gebeurt in fasen. Alle
huurders worden gebeld
door de bewonersconsulent
voor een (vervolg)afspraak.
Binnenkort opent De Delthe
aan de Kooistraat 15 een
huiskamerwoning. Hier kunnen
huurders tijdens spreekuren
terecht met hun vragen over de
versterkingsopgave. Ook zijn
hier de aardbevingscoaches
aanwezig van Mensenwerk
Hogeland. Zij kunnen
ondersteuning bieden bij
zorgen en problemen.
Bent u huurder van De
Delthe en heeft u een vraag

of wilt u iets delen? Dan kunt
u contact opnemen met
de bewonersconsulenten:
Corina Dogger (fase 1) via 0619158200 of Katelijn Smits
(fase 2 en 3) via 06-10422905
Dorpsbijeenkomst 6
november
We willen graag dat alle
inwoners van Kantens
kennis kunnen nemen van

het stedenbouwkundig
plan. Daarom is er een
dorpsbijeenkomst gepland op
zaterdagmiddag 6 november.
Alle Kantsters krijgen hiervoor
van de gemeente een
uitnodiging per brief.
Wilt u meer informatie over
de aardbevingen? Deze vindt
u via www.hethogeland.nl/
aardbevingen.

Ondertussen wonen we ruim 6 maanden in de tijdelijke woningen buiten Kantens samen met onze buurtjes, de familie Gast. De
zomer is hier erg warm geweest. Het grootste deel stond (en staat) het mais hoog en rondom ons. Het voelde bijna als een vakantie
in eigen dorp. (We hebben namelijk wel eens op een camping gestaan waar we minder ‘toeristen’ voorbij hebben zien komen. ;P)

Toen in week 30 (1e week van
de zomervakantie) ons huis
gesloopt werd, waren we deels
verdrietig, maar grotendeels
blij en opgelucht dat het
moment eindelijk daar was.
We hebben met z’n allen staan
kijken hoe de kraan met veel
precisie het dak, de muren en
alle leidingen stuk voor stuk
in de containers ‘legde’. De
kinderen hebben met volle
aandacht gekeken hoe hun
slaapkamer (die ze zelf nog
prachtig hadden beschilderd)
verdween in de bult puin. Het
slopen en weghalen van het
huis verliep allemaal prima
volgens plan. Binnen een week
was daar, waar ons huis eerder
die week nog stond, een mooie
bouwkavel.
We gingen vol vertrouwen en
goeie moed de vakantie in
met het idee dat er in week
37 een huis (of in ieder geval
het houtskelet) neergezet ging
worden. Helaas viel dit tegen;
we hoorden namelijk na de
vakantie dat er belangrijke
constructietekeningen niet
definitief aangeleverd waren.
Bouwbedrijf De Boer, wij en
eigenlijk iedereen stonden al in
de startblokken.
Helaas was opnieuw het
wachten begonnen.

Nu ruim 12 week na de sloop
van ons huis is er eindelijk
weer progressie. De nieuwe
‘definitieve’ tekeningen zijn er.
Als alle partijen, die in week 30
voor ons klaar stonden, de tijd
kunnen vinden om nu direct in
actie te komen, staat er eind dit
kalenderjaar een begin van ons
nieuwe huis. De planning is nu
dat we in april/mei toch echt in
ons ‘nieuwe’ huis kunnen gaan
wonen.
Groetjes familie Zigterman
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“Dansende dekens”
door Laway Arts
In 2022 presenteert Laway Arts het prachtige Community Arts
project “Dansende Dekens” met, door en voor inwoners uit
verschillende dorpen in Noord Groningen. Een project met
verhalen, poëzie, muziek, eigentijdse dans, dekens en een
voorstelling. Het minstens even leuke voortraject vindt nog
plaats in dit jaar.

Het is een mooie, zonnige, frisse namiddag als ik tussen de
hekken door, die om het nieuwe schoolgebouw heen staan,
foto’s probeer te nemen. Iets wat natuurlijk jammerlijk mislukt,
omdat je net niet de goede hoek kunt krijgen om het gebouw in
beeld te brengen. Ik heb dan al een aantal keer in het gebouwin-aanbouw mogen kijken, maar ik moet flink mijn fantasie
gebruiken om me voor te kunnen stellen hoe het er straks uit zal
zien, als het eenmaal ‘af’ is. In de afgelopen weken werkten we
met het team van de Klinkenborg langzaam toe naar het einde
van het tijdperk ‘tijdelijk-schoolgebouw’. Het was een mooie
oplossing voor zolang we het nodig hadden, maar het stond ver
af van het groene en duurzame onderwijsconcept wat het team
voor ogen heeft.
Naast het opruimen en
inpakken, starten we
toch ook volop met de
‘Kinderboekenweek”. Het
thema van dit jaar is ‘Worden
wat je wilt’. Mijn gedachten
schieten bij dit thema wel
direct terug naar mijn eigen
kindertijd. Familieleden die
je slechts éénmaal per jaar
op een feestje zag en je dan
standaard vroegen “wat wil
jij later worden”? Een vraag
waar ik als kind geen antwoord
op wist. Ik kon me er geen
voorstelling van maken wat
al die grote mensen deden
gedurende hun werkdagen?
En toch fantaseer je als kind,
over later. Hoe je leven er dan
uit zal zien. Als je groot bent.
En dat doen we ook tijdens de
Kinderboekenweek.
Fantaseren over later, als
we groot zijn, in de breedste
zin van het woord. Wat voor
werk doe je dan? Waarom
juist dat werk? Ligt je talent op
dat gebied? Wat zijn je sterke

punten? Waar ben je misschien
minder goed in? Wat vind je
leuk of fijn om te doen. Tijdens
de Kinderboekenweek lezen
we veel, de oudere kinderen
lezen de jongere kinderen voor,
we zingen een ‘beroepen’lied, komen verkleed op
school, de bibliotheek-ouders
komen de Kinderboekenweek
officieel openen, er wordt een
thema-dans ingestudeerd
en in de school is een
Kinderboekententoonstelling
ingericht. En er komen ‘grote’
mensen vertellen over hun
beroep: een kunstschilder,
twee politieagenten, twee
brandweermensen met een
grote brandweerwagen en
twee projectontwerpers
komen vertellen hoe je een
gloednieuwe school bouwt. Van
tekening tot realisatie. En zo is
de cirkel weer rond en komen
we terug bij het onderwerp ‘het
nieuwe schoolgebouw’.

Dekens
Ter voorbereiding van het
project is Laway Arts op
zoek naar dekens. Dekens of
plaids met blokken, ruiten,
bloemmotieven, etc. Misschien
heeft u zo’n deken in huis? Wij
gaan graag met u in gesprek
over het verhaal achter de
deken. Waar komt de deken
vandaan? Wat heeft u ermee
beleefd? Aan de hand van uw
verhaal laten we ons inspireren
en wellicht mag uw deken
worden gebruikt voor de
voorstelling.

opgeleverd en sloten wij de
deuren van ons tijdelijke
gebouw. De dinsdag na de
herfstvakantie kwamen de
kinderen ‘s ochtends naar het
plein aan de Pastorieweg 37A
en in een muzikale optocht
liepen ze naar het nieuwe
schoolplein toe onder leiding
van bassist/bandcoach Bert
van Erk en Arno Bakker op
sousafoon. Aangekomen op
het nieuwe plein zongen de
kinderen een zelfgemaakt
lied en voerden het
herfsttakkenconcert uit. Het

geluid van brekende takken
luidde het nieuwe gebouw
in. De takken waren door de
kinderen en de boswachter
van Staatsbosbeheer in het
Kantster Bos gesprokkeld.
En zelfs de mensen van de
Driestenborg, landgoed
Ewsum, hadden takken voor
ons gesprokkeld!

Workshops
Tijdens een workshop kunt
u uw verhaal achter de
deken vertellen, laten we
ons verrassen en inspireren
door alle verhalen en maken
we kennis met (de werkwijze
van de makers) eigentijdse

dans, muziek en poëzie. Eigen
bijdrage voor deze workshop
is € 5,00.
Zaterdag 6 november,
13.30 - 16.00 uur
in t Schienvat, Kantens
Zaterdag 20 november,
13.30 - 16.00 uur
in Dorpshuis Op Streek,
Den Andel
Zaterdag 27 november,
13.30 - 16.00 uur
in Cultureel Centrum de
Blauwe Schuit, Winsum
Eigentijdse dans
Aan de hand van de verhalen
achter de dekens wordt in
februari t/m mei 2022 in 10
bijeenkomsten toegewerkt
naar voorstellingen in juni. Al
doende ontstaan de mooiste
dingen! Deze bijeenkomsten
vinden plaats in Cultureel

Centrum de Blauwe Schuit.
Doet u mee? Heeft u een deken
en een verhaal en/of wilt u zich

aanmelden voor een workshop
en/of de eigentijdse dans?
U kunt een mail sturen naar
lawayarts@hotmail.com.

Boekweitgrutten

(boukwaitengort of luiwievenkost ien t Grunnings)

Op naar het nieuwe tijdperk,
die van de nieuwe school!

Als moeder-de-vrouw haar tijd verpraat had en geen tijd
meer had om te koken, moest er toch gauw wat warms op
tafel komen. Dat noemde men in Groningen ‘luiwievenkost.

Laurà Gerards
Schooldirecteur

Benodigdheden:
(voor 2 personen)
½ l melk
150 gr grutten

Want op vrijdag 15 oktober
werd de nieuwe school

Breng de melk aan de
kook en voeg al roerende
de grutten toe. Deksel op

de pan en laat het op een
klein pitje stevig worden,
zodat er een lepel in kan
staan. Schep een portie
op een bord, maak een
kuiltje in het midden en leg
daar een klontje boter in.
Stroop erover en eten maar.
Voedzaam en heel goedkoop.

Sinterkerstmarkt
Middelstum
In het Hippolytushoes Verzoamelstee in Middelstum
(Hippolytushof 1) wordt op zaterdag 27 november van 10.00 tot
17.00 uur een sinterkerstmarkt gehouden met diverse kramen
met decoraties. U vindt hier cadeautjes voor Sinterklaas en Kerst,
kleding en vele andere prachtige dingen.
Groetjes Klaziena Werkman
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Stitswerd viert ‘t Ken Weer met pompoenwedstrijd
Op 25 september ging het dorpshuis in Stitswerd weer officieel open. Zoals vele andere dorpshuizen in de provincie. De provincie had
hiervoor subsidie beschikbaar gesteld. Omdat het toch al pompoentijd was, koos het dorp voor de jaarlijkse pompoenwedstrijd.
Zo’n 20 mensen namen
deel. Eerst aan een gezellige
borrel en een heerlijke
pompoensoepmaaltijd. Daarna
een bowl van Roelie van wilde
bessen met slagroom en een
overheerlijke pompoencake
van Carla bij de koffie.
Toen begonnen we aan waar
het allemaal om te doen was:
de pompoenwedstrijd.
Jan Oudman en Servaas van

Dusseldorp presenteerden
dit op een droog-komische
wijze. De resultaten waren
verrassend en toch ook weer
niet:
Loekie Vorst leverde 2
pompoentjes in van nog geen
4 cm omtrek met een gewicht
van zo’n 20 gram.
Herman en Marianne deden
het veel beter dan vorig jaar en
hadden een pompoen van 63
cm en een gewicht van 2 kg.

Irene van Breest-Smallenburg
Vanaf 25 oktober tot en met 4 januari is in het kerkje
van Rottum werk te zien van de keramiste Irene van
Breest-Smallenburg. Te zien zijn: beelden, schilderingen,
tableaus en objecten. In haar werk komt de interesse voor
maatschappelijke thema’s sterk tot uiting.
Zo heeft ook de expositie
TIJDSBEELD een duidelijk
maatschappelijk thema. Irene
toont werk dat geïnspireerd is
door de aardbevingen en de
gevolgen ervan in de provincie
Groningen. Haar bedoeling is
dat de beelden voor zichzelf
spreken en geen uitleg nodig
hebben.

Daarna kwamen de
serieuze kanshebbers:
Jan en Roelie
78 cm en 3,9 kg
Tim en Heleen
88 cm en 5,3 kg
Jan en Hilma
68 cm en 6,1 kg
Cor en Fronica
97 cm en 8,8 kg
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Expositie TIJDSBEELD

En de winnaars waren
Bert en Carla
118 cm en 11,2 kg!
De weken erna rook het in
Stitswerd naar pompoensoep.
We zijn benieuwd naar volgend
jaar!
Herman Nunnink

Irene is afgestudeerd aan
de Academie Minerva te
Groningen en werkte 42 jaar
als docent beeldende vorming
aan diverse middelbare
scholen, de PA te Leeuwarden
en kunstencentrum Groningen;
nu ‘Vrijdag’ genaamd.
Daarnaast werkte zij mee aan
keramiekreizen, symposia en
cursussen in Nederland, België,
Engeland, Frankrijk, Tsjechië,
China en Rusland.

De expositie is dagelijks te zien
van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Toegang gratis.

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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Verhoalen oet mien jeugd

Noajoar

Ien 1967 bin k ien Oethoezen van mavo òfgoan. k Was t eerste
joar aal zitten bleven en ien twijde klas ging t nait veul beder,
dus der òf. Mor dat was gain herwonnen vrijhaid wer mie verteld,
nait noar schoul, den aan t waark. Dat was ja wat en hou en
woar den wel?

Koal en leeg leit t laand
toefkes bruun gras
swaaien de haarst uut.
t Is november
en domt
is t winter.

Supporter van G.V.A.V.

Mien buurjonges Jan en Geert
ten Hove waren ien dij tied
aan t waark bie Klinkhoamers
Koukfebriek ien Oethoezen en
deur heur kon k doar ook aan
t waark komen. As 15-joarege
verdainde k 45 gulden ien
week. Ale weken mos je veur
ketoordeur ien rieg stoan om t
bekende pepieren geldpuutje
op te hoalen. Wel ien ons aigen
tied vanzulf, man op ketoor
kreeg n overuur betoald.
Mor nou haar k geld om op
zundag noar G.V.A.V. ien t
Oosterpaark te goan, dij dou
voetbaalden ien Eredivisie.
Geert ten Hove en ik gingen
doar aaltied hèn en wie zaten
ien 1967 mit veul plezaaier op
Oosttribune noar wedstrieden
te kieken. Veur 12 gulden
per wedstried haren wie n
zitploats, mor doar kwam nog
n buskoartje veur GADO, n
pergram, n puut Raspetat en n
aaierbaal bie en den haren wie
wel 22,50 gulden minder ien
knip. Mor t waren wel schiere
oetstapkes!
t Seizoen 1967-1968 kregen
Geert en ik kaans om van
ons boas en zien zeun de
seizoenkoarten veur 297,50
gulden over te nemen. Wie
zaten den op Eretribune, n
hail schier stee om te zitten.
k Mog t bedrag ien termienen
òfbetoalen deur op zotterdag
overuren te draaien. Onder
tribune woar wie zaten waren
de klaidkoamers van de
voetbalers dij waarmlopen
mozzen op de trainingsvelden.
Voetbalers laipen dwaars deur
t pebliek hèn, zoas Tonnie
van Leeuwen, Piet Fransen,
Koeman en zulfs Cruijffie,
loater de wereldster Johan
Cruijff. Genog te kieken.
Doar kwamen wie ook
dörpsgenoten tegen, zoas Abel
Harms en Koen Hoekzema,
dij der ien dij tied ook aaltied
waren.
Geert en ik waren echte
supporters, wie gingen zulfs
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k Struun deur t laand
op zoek noar dieverdoatsie
mor ik ken t niet vienden;
Ien de verte roepen
n poar hokkelingen
bij n daam.
n moal mit supportersbus
van G.V.A.V. mit noar P.S.V.
ien Eindhoven. t Was op
Twijde Poaskedag 1969 en t
was prachteg weer. n Schiere
wedstried mor Grunnen
verloor mit 2 - 0.

Willem Tjebbe Oostenbrink
Oet: Toal en Taiken

Vlinthippers
Na een prachtig 20-jarig
bestaan gevierd te hebben,
overviel de corona ons.
Anderhalf jaar later, in
september, zijn we weer gaan
zingen.
Het zou fijn zijn als we het
koor met een paar mannen
en vrouwen zouden kunnen
uitbreiden. We zingen een
populair repertoire. U bent van
harte welkom.
We repeteren op
woensdagmiddag in t Schienvat
van 15.00 – 17.00 uur o.l.v.
Liesbeth Blaauw uit Spijk.

n Goudmoakertje
In elke fietstazze n boeket
trap ik mit veul gaang op de ket
noar heur dij mie t alderlaifst is.
Z’is kwoad! k Heb bloumpies boeten zet.
Henk Pluister
Oet: Toal en Taiken
Dou t doan was noar bus tou
om weerom te raaizen noar
Stad. Dij raais laip veur ons
nait zo goud òf. Wie waren nog
mor net op glee of bus stond
ien file noar Arnhem wat uren
duurde, zo laank dat leste bus
noar Kannes aal vot was. Doar
stonden wie, hou nou? n Taxi,
zee Geert, mor noa dizze raais
was k kups (blut). Der zat niks
aans op as lopen, hou gek kin
je wezen, 22 km noar Kannes
tou.
Noa steveg aanpittjen, laip
k noa anderhaalf uur tuzzen
Ellerhoezen en Beem. Dou
kwam der n brommer
aanzetten, mien pa, wat n
geluk. Ik achterop en op hoes
aan mit ons baaident. Van
sloapen is dij naacht nait veul
komen, mor k was wel om
haalf acht smörns op mien
waark bie Klinkhoamer. Geert
keek mie roar aan dat k toch
op tied op t waark was. Toch
binnen wie doarnoa nooit weer
noar n oetwedstried west.
Loater heurden wie dat haalf
Nederland ien file stoan haar.
Kees Bolt

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

Schuurverkoop Kantens, was een groot succes!

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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Agenda Rottum
25 oktober 2021 t/m 4 januari
2022
Kerk Rottum
10.00 – 17.00 uur
Expositie TIJDSBEELD
Gratis entree

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
Gesloten
Donderdag 28 oktober
t Schienvat
20.00 – 21.30 uur
Algemene ledenvergadering
Coöp. EIK
Zaterdag 30 oktober
Antoniuskerk
19.30 uur
Concert Allerzielen
Zaterdag 6 november
t Schienvat
13.00 – 17.30 uur
Bijeenkomst
Stedenbouwkundig plan
Laway Arts
13.30 – 16.00
Workshops ‘Dekens’

Dinsdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
19.00 – 20.15 uur
Badminton (vol)
20.30 – 22.00 uur
Tai Chi
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
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)
14.00 - 17.00 uur
Het Borreluurtje
(vanaf 7 november)

IJsvereniging/KJH
20.00 uur
Algemene vergadering
IJsvereniging

Voor vragen of verdere
informatie kunt u bellen met
t Schienvat: T 55 12 80

Woensdag 10 november
Salem
10.00 uur
Koffiedrinken

WEEKENDDIENSTEN

Zaterdag 20 november
Molen Grote Geert/t Schienvat
13.30 uur
Intocht Sinterklaas

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 num-

VASTE ACTIVITEITEN
T SCHIENVAT
Maandag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
*) Versterkingscoördinator Jaap
Hut
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DOKTERSDIENST:
T 0900-9229

mer voor meer informatie.
www.vtng.nl voor informatie
over dienstdoende praktijk en
telefoonnummers
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in Bedum:
T 050 - 3014260

Kerkdiensten Chr. Geref. Kerk
Kantens
Zondag 31 oktober
14.30 uur – prof. Dr. A. Huijgen
Woensdag 3 november
19.30 uur – ds. A. den Boer
Dankdag

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

Zondag 7 november
09.30 uur – student D. de
Bruine

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

Zondag 21 november
09.30 uur – ds. A. den Boer
14.30 uur – leesdienst

MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 – 412613

Zondag 28 november
09.30 uur – ds. J. Sijtsma
14.30 uur – ds. J. Sijtsma

KERKDIENSTEN
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 31 oktober
09.30 uur – ds. L.S.K.
Hoogendoorn
14.30 uur – ds. P. Zuidema
Woensdag 3 november
19.30 uur leesdienst
Dankdag
Zondag 7 november
09.30 uur – W.L. de Graaff
14.30 uur – ds. J. Plug
(in Middelstum)
Zondag 14 november
09.30 uur – ds. H. Venema
14.30 uur – leesdienst
Zondag 21 november
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. A. Dekker
(in Middelstum)
Zondag 28 november
09.30 uur – ds. S. Alserda
16.30 uur – ds. H. van Noort
Kantens: Pastorieweg 21a
Middelstum:
Boerdamsterweg 12a
online diensten volgen
of bekijken: https://www.
youtube.com/channel/UCS_
AlBbOR00mI0fye8Xt5hg

Zondag 14 november
09.30 uur – ds. H.J.Th. Velema
14.30 uur – ds. H.J.Th. Velema

Protestantse Gemeente
Kantens-Stitswerd-Rottum
Zondag 31 oktober
Antoniuskerk
19.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Reformatie Vesper gez. kerken
m.m.v. Vocaal Ensemble Het
Hoogeland
Zondag 7 november
Antoniuskerk
10.00 uur – prof. dr. L.J. van
den Brom, Haren
Zondag 14 november
Georgiuskerk Stitswerd
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
ingebruikname orgel
(koffie/thee in dorpshuis)
Zondag 21 november
Antoniuskerk
19.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
herdenking gestorvenen
(koffie/thee in Salem)
Zondag 28 november, 1e
Advent
Antoniuskerk
10.00 uur – dienst door de
kerkenraad
DORPSKERK ROTTUM
Zondag 14 november
19.00 uur – ds. A. Fraanje
Zondag 28 november
19.00 uur – ds. F. Stalman
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OUD PAPIER

Foto van de maand
Net als bij de rattenvanger van Hamelen liepen de kinderen van OBS Klinkenborg dinsdag 26 oktober
achter de muziek aan. Zo maakten zij hun gang naar de nieuwe school! Een nieuw kindvriendelijk
onderkomen in Kantens.
© Fred Reiffers
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Zaterdag
6 november
09.00 uur
t/m zondag
7 november
18.00 uur
T 551788 (OBS)

