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Op een mooie herfstmiddag verzamelden de kinderen zich met hun ouders bij de molen. 
Sinterklaas zou dit jaar gelukkig weer per boot aankomen in Kantens! Helaas konden niet alle 
kinderen de Sint en zijn pieten daar begroeten, want corona heeft roet in het eten gegooid...

Wie komt er alle jaren?

De Sint en zijn pieten werden op gepaste afstand 
welkom geheten en o, wat zijn alle kinderen weer blij dat 
hij ook in Kantens is aangekomen! 
De Sint mocht in een heuse koets met twee prachtige 
zwarte paarden ervoor door het dorp gereden 
worden, want Ozosnel was nog aan het bijkomen 
van zijn verjaardagsfeest. Samen met de kinderen en 
onder begeleiding van een heel mooi versierde auto 
met sinterklaasmuziek, werd de ronde door het dorp 
gereden.

Veel kinderen bekeken de optocht dit jaar vanuit huis, 
dus brachten de pieten aan hen een cadeautje en wat 
pepernoten thuis! 
Eenmaal bij t Schienvat aangekomen mochten de 
kinderen om de beurt nog even bij Sinterklaas komen 
voor een praatje en een cadeautje. Veel kinderen 
hadden een mooie tekening meegenomen voor de Sint!

Ondanks alle aanpassingen die gedaan moesten worden 
in het kader van de coronamaatregelen, kunnen we 
terugkijken op een geslaagde intocht met veel gelach en 
plezier! 

Alle vrijwilligers die hieraan mee hebben gewerkt,  
hartelijk dank daarvoor!
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Wat mist u tegenwoordig het 
meest uit uw jeugdjaren?  
Er schiet mij niet iets te binnen, 
dus als ik er naar moet zoeken 
is het waarschijnlijk niets.

Waarover maakt u zich 
tegenwoordig de meeste 
zorgen?  
Ik maak mij geen zorgen. Ik 
ben meer iemand van het gaat 
zoals het gaat en daar moet 
ik mijn weg in vinden en dat 
komt goed.

Wat zou u graag nog eens 
willen doen?  
Wel saai misschien, maar ook 
hier moet ik zoeken. Het zijn 
meerdere kleine dingen die 
ik graag doe en wil blijven 
doen. Lekker wandelen, met 
vrienden een hapje eten, een 
boek lezen. Naar onze boot 
om een stukje te varen. En nog 
lang mijn beroep uit kunnen 
uitoefenen.

Wie schrijft er volgende keer 
met de kroontjespen? 
Roelf Schaank

Uw naam is? 
Gerda Onnes, Langestraat te 
Kantens.

Wat at u als kind het liefst? 
Spinazie.

Wat deed u het liefst in de 
kinderjaren? 
Tekenen, zingen en dansen.

Wat was uw grootste hobby? 
Tekenen. 

Welk beroep heeft u 
uitgeoefend?  
Kapster en daarna beeldend 
kunstenaar en dat ben ik nog 
steeds.

Wat is uw grootste ergernis? 
Ik heb geen grote ergernissen. 
Af en toe een kleine, 
bijvoorbeeld als ik haast 
heb en moet wachten of 
als mensen elkaar niet 
respecteren waar ik mijzelf 
trouwens ook wel eens 
schuldig aan maak.

KLEURPLAAT
De Stichting Speelweek Kantens heeft een kleurplaat aan 
t Lougnijs toegevoegd. 
Kleur deze zo mooi mogelijk in en kom hem inleveren op 
zaterdag 4 december tussen 
10.00 en 13.00 uur aan de 
Bredeweg 5 in Kantens voor 
een lekkere traktatie!

Van het bestuur Stichting 
Speelweek Kantens

Bericht oud papiercontainer 
Sinds een jaar kan er iedere maand oud papier ingeleverd 
worden en de opbrengst komt ten goede aan de basisschool 
en peuterspeelzaal. Dat is natuurlijk super en het zorgt voor 
minder ophoping van oud papier thuis en in de schuur.  

Een volle container levert 
dus geld op, maar wel met 
de voorwaarde dat het 
‘schoon’ oud papier is. Dat 
wil zeggen: geen vervuiling 
van andere materialen 
zoals piepschuim en tetra-
pakken (melk/ frisdrank). De 
afgelopen maanden is dit wel 
voorgekomen en dan bestaat 
de kans dat het oud papier 
wordt afgekeurd en dan juist 
geld kost voor het afvoeren. 

Daarom, om verwarring 
te voorkomen, hierbij alle 
spelregels nog eens op een 
rijtje: 

 Ieder 1e weekend van de 
maand staat er een container. 

 Van vrijdagmiddag t/m 
zondag is er mogelijkheid om 
oud papier in de container te 
doen. 

 De deur staat aanvankelijk 
open, wanneer de bodem 
zover vol is dat het beter is om 
het er van boven in te gooien, 
wordt de deur gesloten (het is 
dan dus niet handig hem weer 
open te doen). 

 Al het papier moet IN de 
container. Er mag niets voor of 
naast staan. 

 De container is echt 
alleen voor papier. Dus geen 
piepschuim/tetra-pakken/folie 
of ander verpakkingsmateriaal.  

Iedereen bedankt voor het 
inzamelen!  
Mochten er toch nog 
onduidelijkheden/vragen zijn, 
neem dan contact met ons op.

Dit kan via het nummer van 
school (551788) of via Bert-Jan 
Zigterman (06 – 11757902).
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Stitswerd heeft een haven en ernaast ligt ons weiland waar 
de koeien regelmatig lopen. Vanaf die plek heb je een prachtig 
uitzicht. Je kijkt niet alleen uit op de mooie Georgiuskerk uit de 
13e eeuw die in het water weerspiegelt, maar vanuit de haven 
heb je ook een schitterend vergezicht over het landschap met in 
de verte de bomenrijke Warffumerweg. Vanaf de haven stroomt 
een maar, het Stitswerdermaar, tussen de weilanden door.

Nieuws van de IJsvereniging
Nederland is weer opgeschrikt door allerlei corona-
maatregelen nu de winter nadert. Het sterkte ons in het besluit 
om de algemene ledenvergadering niet door te laten gaan. Het 
betekent ook, dat wij onze leden via t Lougnijs en Facebook over 
bepaalde zaken op de hoogte moeten houden. Naast het Stitswerdermaar 

zijn er meer waterlopen 
die eindigen op het woord 
‘maar’. Maar is de Groningse 
naam voor deze waterloop. 
Volgens Wikipedia is maar: 
een meestal smalle, ondiepe, 
onregelmatige, soms ook 
niet-natuurlijke waterloop 
die al eeuwenlang door het 
landschap stroomt. Een maar 
dient vaak als een scheiding 
tussen akkerbouwpercelen 
en/of weilanden. Het kan een 
natuurlijke oorsprong hebben, 
maar kan ook door de mens 
gegraven zijn.  

Vroeger, toen er nog geen 
dijken waren, stroomde het 
water bij vloed vanuit de 
Waddenzee het land binnen 
en het trok zich bij eb weer 
terug. De geulen die hierdoor 
ontstonden, zijn de basis wat 
nu de maren zijn. De meeste 
maren zijn dus oorspronkelijk 
kweldergeulen. Na de aanleg 
van de dijken zijn veel maren 
aangepast en vergraven. Ze 
werden vanaf toen gebruikt 
voor afwatering en als 

transportweg voor vervoer 
van goederen en mensen. 
De meeste maren waren 
bevaarbaar voor kleinere 
schepen. Beurtschipper Freerk 
Hamming in Stitswerd had 
een ‘koornfarrie’ waarmee hij 
koren, bieten of wat er ook 
maar vervoerd moest worden, 
meenam. De Stitswerders 
konden ook een reisje maken 
met zijn schip. 

De haven in Stitswerd 
is tot 1930 als laad- en 
losplaats gebruikt. Omdat de 
scheepvaart minder werd, is 
daarna een deel van de haven 
gedempt, onder andere met 
afval uit de gemeente Kantens.

Stitswerd is een wierdedorp 
en er zijn meer wierdedorpen. 
Deze dorpen werden op 
een wierde gebouwd ter 
bescherming tegen het water 
in de tijd vóór de dijken. Het 
stelsel van allerlei maren 
verbindt de dorpen onderling 
en met de Stad.  Door het 
gemaal in de Delthe heeft het 
Stitswerdermaar helaas geen 

1.  Voor wat betreft het 
bestuur zijn de aftredende en 
herkiesbare bestuursleden 
voor een nieuwe 
bestuursperiode aangesteld. 
Onze voorzitter Jacob treedt 
af en diens taken worden voor 
de komende twee jaar verricht 
door Ilco.

2.  De tijdelijke school staat 
nog steeds op het terrein 
van de ijsbaan en dat zal zo 
ook nog wel even blijven. 
Essent ziet geen kans 
om op korte termijn de 
school te ontkoppelen van 
het stroomnetwerk. Eind 
november zal wellicht een 
gesprek plaatsvinden met 
gemeente Het Hogeland over 
het vervolg. Het betekent voor 
ons, dat wij even wachten met 
het terrein onder water te 
zetten.

3.  Er is een vergadering 
geweest van de Noorder 
Rondritten. Men geeft vanaf 
1 december 2021 nieuwe 
“iesbewiezen” uit. Op 21 
december 2021 is er een 
cursus natuurijsmeester in 
Stedum. Als ijsvereniging 
hebben wij de beschikking 
over drie gecertificeerde 
natuurijsmeesters, dus zien 
wij af van verdere opgave 
voor dit seizoen. Verder is de 
vergunning voor een eventuele 
Noorder Rondrit afgegeven.

4.  Voor wat betreft het 
schaatsen voor onze leden 
op 18 december 2021 in 
Kardinge zijn de dan geldende 
corona-maatregelen nog niet 
bekend. U wordt op de hoogte 
gehouden via Facebook.

5.  De afgelopen periode 
zijn wij als vereniging enorm 
gesteund door sponsoren, 
onze leden en verder 
iedereen die ons een goed 
hart toedraagt. Dankzij jullie 
ontvingen we een leuk bedrag 
vanuit de Rabo ClubSupport-
actie en ook het resultaat van 
de Plus sponsorpuntenactie 
ziet er geweldig uit. Hartelijk 
dank voor jullie steun.

6.  Een speciaal bedankje aan 
onze schapenboer Johannes 
Spriensma, die met inzet van 
zijn en onze wollige vrienden, 
afgelopen jaar het terrein van 
de ijsbaan in een uitstekende 
basisconditie heeft 
gebracht voor het komende 
schaatsseizoen.

7.  Zonder vrijwilligers zijn wij 
nergens. Dat geldt ook voor 
de contributie. Combineer 
deze en dan spreken we over 
Annie en Rianne, die bij nacht 
en ontij de contributie voor 
het komende seizoen hebben 
gelopen voor ons. Dames, 
hartelijk dank voor jullie 
inspanningen.

Dit was het laatste nieuws over 
de ijsvereniging. Wellicht tot 
18 december 2021 tijdens de 
kerstmarkt in Kantens.

Het bestuur

open verbinding meer met 
andere waterwegen. 

Maar de haven en het 
Stitswerdermaar blijven toch 
nog mogelijkheden bieden. Er 
is een kanosteiger aangelegd, 
zodat je met de kano van en 
naar Stitswerd kunt varen. 
In de winter kun je rondjes 
schaatsen op de haven en 

het Stitswerdermaar biedt 
de mogelijkheid om een 
schaatstocht te maken. ’s 
Zomers kan er in de haven 
worden gezwommen. Op 
mooie zomeravonden kun je 
op een bankje bij de haven 
genieten van onze koeien en 
soms ook van een prachtige 
zonsondergang!

Hilma Oudman-Dam
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www.centrumvoorgezondheidvoorvrouwen.nl 
Facebook: centrum jarka

Tuin & zo
Ja, het is nu wel half november, maar nog steeds staan er 
bloemen in de tuin te bloeien! Ik denk aan de mooie kleuren van 
de Oost-Indische kers, de herfstasters en de teunisbloem.

Stedenbouwkundig plan 
Kooistraat en omgeving
In oktober 2021 waren er diverse bijeenkomsten voor bewoners 
van Kantens over de eindversie van het stedenbouwkundig 
plan. Helaas kon het op 6 november niet aan alle 
Kantsters gepresenteerd worden, vanwege de oplopende 
coronabesmettingen. Alle Kantsters kregen hierover een brief 
met uitleg en de informatie over het stedenbouwkundig plan. 
Deze informatie kunt u vinden op de website van de gemeente. 
https://hethogeland.nl/aardbevingen/versterking/versterking-
kantens. 

Stichting Project Oekraïne
Op 30 december gaat het team van Stichting Project Oekraïne 
weer oliebollen bakken. In de volgende Lougnijs meer hierover.

Op zaterdag 27 november van 09.00 - 12.00 uur is er weer 
een inbreng-ochtend voor goederen voor Oost-Europa 
(Klinkenborgerweg 1). Matrassen alleen brengen als ze schoon 
en in plastic verpakt zijn. Verder alleen bruikbare, nuttige spullen 
inbrengen zoals kastjes, stoelen, keukeninventaris, kleding, 
schoenen e.d.  
Giften om de transporten te bekostigen of voor één van onze 
andere projecten zijn van harte welkom op rekeningnummer 
NL56 RABO 0121 4779 67.

Hartelijk dank voor uw steun, 
Team SPO

Het plan is bijna definitief. 
Alleen de gemeenteraad 
neemt hier nog een besluit 
over op 15 december 2021. 
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 9 
november al ingestemd met 
het plan. Voor wethouder 
Elto Dijkhuis een belangrijke 
en kansrijke stap: “Na 
lange tijd vol onzekerheid 
voor de bewoners is er nu 
duidelijkheid. We bouwen 
hier binnen enkele jaren een 
prachtige nieuwe woonwijk, 
die heel goed past bij Kantens. 
Met woningen die voldoen aan 
de nieuwste eisen. Daarnaast 
gaan we op zoek naar locaties 
voor extra woningbouw, 
omdat we hiervoor kansen 
zien in Kantens.”

Bij vragen kunnen eigenaren 
van woningen contact 
opnemen met NCG via 088 
0414 477 of de gemeente 
Het Hogeland via 088 3458 
888. Mailen kan ook via 
aardbevingen@hethogeland.nl  
Huurders met vragen kunnen 
contact opnemen met de 
bewonersconsulent van 
De Delthe: Katelijn Smits 
via 06 – 10422905. Ook 
kan men langskomen in 
de huiskamerwoning aan 
de Kooistraat 15 tijdens de 
spreekuren op maandag 
van 14.00 tot 16.00 uur en 
op donderdag van 10.00 tot 
12.00 uur. Op donderdag is 
ook de aardbevingscoach van 
Mensenwerk Hogeland tijdens 
het spreekuur aanwezig.

824 zonnepanelen zijn beschikbaar voor participatie  
EIK gaat weer verder met het leggen van zonnepanelen op 
daken. Door het dak van het sportcentrum de Mencke in 
Uithuizen en het dak van Maatschap Tuwinga, Usquerderweg 11 
te Kantens, zijn ongeveer 824 zonnepanelen beschikbaar voor 
deelname door participanten. Het zijn 360 kWh-zonnepanelen 
die geplaatst gaan worden onder een SCE-regeling.

Het werkt als volgt: 
de participant legt eenmalig € 69,00 per paneel in en krijgt 
daarvoor een vergoeding voor per opgewekte kWh stroom. Deze 
vergoeding wordt door de coöperatie uitgekeerd gedurende 15 
jaar lang. 

Er hebben zich al enkele personen aangemeld voor deelname.
Wilt u ook meedoen met deze energie-hernieuwbare-actie of 
wilt u meer informatie dan kunt u zich aanmelden bij coöperatie 
EIK via mailadres  coöperatie.eik@gmail.com .

Namens het bestuur, 
John van de Rijdt

As ‘t duuster word...
As ’t duuster wordt, schoeven 
oet ’t dookende laand de schuren 
heur roegwozzen ruggen 
omhoog en zoo wachten ze uren.

Zoo stoan ze, dei scharen, 
haalfweg onner diezege deken, 
mit ronnomheer boomen, 
dei moager heur aarms oetsteken.

De boomen, dei stoef op 
’n kanner oet stafolle krunen 
heur deuntje van stilte, 
van dook en van duusternis nunen.

Jan Boer 
Oet: Nunerkes

Ook de ijzerhard gaat maar 
door. Als straks de rijp erop 
gaat komen, (want dat gaat 
natuurlijk een keer gebeuren), 
lijken de bloemetjes van die 
plant gemaakt van kant: zo 
fijntjes komen ze dan uit tegen 
de lucht. Ze blijven dan de 
hele winter staan, een beetje 
verdord en bruin. Het beste is 
ze pas in maart om te knakken; 
dan vallen de zaden eruit en 
heb je het jaar daarop weer 
nieuwe planten.

De kleine appeltjes van de 
malis zijn nu rood gekleurd 
en mussen en mezen 
schuilen graag in deze boom 
als het regent. Kunnen ze 
gelijk de oversteek naar het 
raam maken waar de kleine 
voercontainer hangt.

Die hebben ze zo in de gaten. 
En dan gaat het hard: iedere 
dag wel een beetje bijvullen 
- niet teveel - want er vliegt 
nog wel het e.e.a. rond in de 
tuin. Pas wanneer echt niets 
meer te vinden is, ga ik extra 
bijvoeren. Maar ook dan liggen 
er her en der wat rotte appels 
of peertjes in de tuin waar de 
vogels zich te goed aan doen.

De kippen gaan ook langzaam 
in de ruststand; af en toe kom 

ik in het leghok nog een ei 
tegen, maar veel zin hebben 
de dames niet meer. Dan is 
het wachten op het voorjaar 
voordat de productie weer op 
gang komt.

Als laatste grote taak is daar 
de paardenmest. Die ligt op 
een grote hoop te wachten 
om bij boom en struik gegooid 
te worden. Ik neem nog heel 
even de tijd en ga er dan mee 
aan de slag. Die mest levert 
ieder jaar weer een mooie 
oogst op, vooral de bessen 
vinden zo’n extra portie 
voeding wel heel plezierig.

Had ik, dacht ik toch echt, alle 
netten opgeruimd en hoog 
opgeborgen, bleek er toch 
een klein stukje nog ergens te 
liggen. En daarin was precies 
een kleine egel verstrikt 
geraakt. Het diertje bungelde 
een beetje rond, gelukkig niet 
erg lang, meenden wij.

Gauw de draadjes doorgeknipt 
en een rustig plaatsje diep in 
de struiken gegeven.

Ik heb veel los blad over het 
beestje gedaan en tot slot een 
grote nokpan. Gisteren heb 
ik even voorzichtig gekeken, 
maar de winterslaap heeft het 
overgenomen, dus nu kan ik 
hem helemaal met rust laten.

En ikzelf? Ik ga ook een paar 
maanden met “tuinrust”. 
Volgend voorjaar kom ik 
graag weer bij u terug. Het 
lijkt me een aardig idee om 
dan bijvoorbeeld te starten 
met een zaden-ruilbeurs. 
Misschien hebt u daar ideeën 
over, dan hoor ik die graag!

Met hartelijke groet,

Anneke van de Graaf
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De dagen worden korter, het weer kouder. We zijn in de 
herfstvakantie verhuist naar ons nieuwe schoolgebouw. Een 
enorme logistieke operatie. Tegelijk met de verhuizers, worden 
de toiletrolhouders, de zeepdispensers en de handdoekjes-
automaten opgehangen en staan er drie man sterk meubilair 
te monteren. Ik ben allang kwijt waar de dozen heen moeten 
als er een verhuizer vraagt, ‘dit is het 17-de pallet die naar het 
magazijn moet, klopt dat wel?’ Ik schrik en bekijk de dozen. Er 
staat toch beslist niet op alle dozen ‘magazijn’. ‘Kijk’, wijs ik de 
man, ‘hierop staat ‘ib’. Dat is de kamer waar je net langs bent 
gelopen’. Dan blijkt dat de verhuizer één doos las en vervolgens 
alle dozen van de pallet op die ene plek zette. Moedeloos begin 
ik aan het herschikken van de dozen. 

We zijn verhuisd!
Vrijdag 22 oktober was het zover; al onze spullen van de 
peuterspeelzaal en BSO (red. buitenschoolse opvang) werden 
verhuisd naar de nieuwe school. Maandag 25 oktober is er hard 
gewerkt door collega’s en ouders om het lokaal klaar te krijgen 
zodat we dinsdag alle kinderen weer konden ontvangen. En wat 
zijn we trots op het resultaat! Nicole en ik hebben er heel veel zin 
in en gaan hier mooie herinneringen maken met de kinderen. We 
willen iedereen bedanken die geholpen heeft met inpakken en 
uitpakken.

Dinsdag 26 oktober maakten we een muzikale optocht van het 
noodgebouw naar de nieuwe school. Ook wij liepen mee in 
de optocht, waarna we lekker hebben gespeeld in het nieuwe 
lokaal. Om 11.00 uur kwamen alle ouders even een kijkje nemen 
onder het genot van een kopje thee/koffie. Bedankt iedereen 
voor de leuke en lieve reacties.

Annelies de Vries 
(KindH)

Maandag 25 november was 
het uit-pak-dag voor het team. 
Aan het einde van die dag 
hebben we een stapel met uit 
elkaar gehaalde verhuisdozen 
van de vloer tot aan het 
plafond! Snel tel ik er ruim 
300. De grote kastenwanden 
zijn er nog niet. Die kunnen 
we dus nog niet inruimen. 
We besluiten niet anders te 
kunnen dan les te geven uit de 
verhuisdozen.

Dinsdag de 26-ste was toch 
wel erg bijzonder. In nevelen 
gehuld lopen we in optocht 
achter de muzikanten aan naar 
ons nieuwe gebouw. Zelfs als 
het mist is Kantens nog een 
romantisch oord.

Na een week van zoeken 
naar materialen, boeken 
en schriften, lijkt het toch 
een beetje te wennen. Wel 
blijven er voortdurend 
busjes voor rijden en lopen 
er werkmannen binnen. 
‘Goedemorgen, ik kom voor 
de afwasmachine, die doet 
het niet goed mevrouw’? ‘Dag, 
ik kom de wc afkitten’. ‘Een 

hele goede morgen, ik kom 
om de deuren af te stellen, 
die lopen wat zwaar?’ ‘Kijk 
daar was ik weer, hoe zijn de 
zeepdispensers bevallen’?  
En gek genoeg, na een paar 
dagen went ook dat. Of ik heb 
me er bij neer gelegd. Het 
schijnt namelijk drie maanden 
te duren voordat alles op en 
top werkt. Dus heb ik net 
maar weer even gebeld met 
de facilitaire dienst dat de 
deurkruk van het buitenhok 
eruit is gevallen, of ze die 
kunnen repareren. En de 
installateur kon ik melden dat 
we nu eindelijk weten waarom 
er grote vlokken schuim uit de 
afwasmachine komt als we die 
aanzetten.

De donkere dagen 
zorgen in elk geval voor 
gezelligheid binnen. De 
Sinterklaasspullen zijn weer 
tevoorschijn getoverd. 

De activiteitencommissie 
heeft versierd en direct 
bij binnenkomst het alarm 
getest. Dat doet het dus ook! 
De kerstbomen hebben we 
ook teruggevonden. Kortom 
we gaan een enorm gezellige 
tijd tegemoet. Zeker ook 
omdat we met het team en de 
activiteitenraad van ouders 
hebben besloten de officiële 

opening samen te laten vallen 
met het traditiegetrouwe 
Kerstfeest op 23 december. 
Omdat we dat zo Covid-proof 
mogelijk proberen te doen, 
zal het grotendeels buiten 
plaatsvinden en zorgen we 
voor een looproute in de 
school. Als we mensen in 
kleine groepen toelaten, 
beperken we de groepsgrootte 
en voorkomen we daarbij 
het besmettingsgevaar, maar 
kunt u toch ons prachtige 
schoolgebouw komen 
bewonderen. 

Dus zet alvast in uw agenda: 
23 december, 16.00 uur. 
Vermeld er vooral even bij 
‘warme kleren aan doen!’

Laurà Gerards 
directeur OBS Klinkenborg
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Van het VDK
Dag Kansters, 
we hebben na een periode van 
meer dan twee jaar eindelijk 
weer een ledenvergadering 
kunnen samenroepen. Haast 
‘nostalgisch’ noemde één van 
de leden het, om weer met 
zo’n 20 man rondom de tafel 
te zitten.

Stimuleringsprijs 2020 en 2021 
We hebben tijdens deze 
vergadering, aangezien het 
vorig jaar niet door kon gaan, 
twee keer de stimuleringsprijs 
uitgereikt. Voor 2020 is het de 
stichting Speelweek geworden. 
Na een periode van moeite 
om het met vrijwilligers rond 
te krijgen, is het ze toch weer 
gelukt de boel op poten te 
zetten. Ineke Doornbos kwam 
de prijs in ontvangst nemen 
namens het bestuur. De 
afgelopen twee seizoenen kon 
de speelweek niet doorgaan, 
maar hopelijk wordt de fijne 
traditie komende zomer weer 
opgepakt! 

Voor 2021 hebben we aan 
de initiatiefnemers van de 
Meikooi-speeltuin de prijs 
toegekend. Wobbe Bruinsma 
en Reinder Blaauwwiekel 
hebben met behulp 
van fondsen een mooie 
speelplaats aangelegd. De 
kinderen maken er veelvuldig 
gebruik van en het is een 
mooie en overzichtelijke 
plek. Het initiatief nemen 
en doorpakken heeft zijn 
vruchten afgeworpen! De 
geldprijs willen ze gebruiken 
om de rijsnelheid in de straat 
onder de aandacht te brengen. 
Met zoveel kinderen te rennen, 
fietsen en spelen kan er niet 

snel genoeg gewaarschuwd 
worden. Zaterdag 13 
november namen ze de prijs in 
ontvangst.

Overige zaken 
Verder speelt er rondom de 
aanpak van sloop en herbouw 
in Kantens ‘zuidwest’ het 
nodige. We willen als VDK 
kijken hoe we sommige zaken 
bij de betrokken partijen meer 
onder de aandacht kunnen 
brengen.

De Middelstumerweg kent 
enige tijd een mooie stoep, 
maar de tegels zijn nogal 
beschadigd geraakt. De 
gemeente is voornemens 
medio november de zaak 
herstellen.

Over de plannen van de 
gemeente voor de kademuur 
bij de Oosterweg vindt een 

gesprek plaats op korte 
termijn. We vragen onderhand 
al twee jaar naar de stand van 
zaken, maar het kent geen 
hoge prioriteit.

De kerstboom zullen we 
plaatsen wanneer de Sint ons 
landje weer heeft verlaten.

Bestuur 
We hebben de afgelopen 
vergadering afscheid genomen 
van vier bestuursleden. 
Gelukkig hebben we in Wim 
Hartlief weer een oude 
bekende terug in het bestuur, 
maar desondanks is de 
bezetting in het bestuur krap 
en zijn we op zoek naar u/jou 
om ons komen versterken! 

Contributie 
Voor de leden onder ons, 
denkt u aan de contributie? 

Om te zorgen dat de 
vereniging de belangen van 
Kantens kan blijven behartigen 
in de toekomst is uw jaarlijkse 
financiële steun nodig. U kunt 
uw contributie voor 2021 
van € 6,00 (voor gezinnen) / 
€ 3,00 (voor alleenstaanden) 
overmaken op:

NL 12 RABO 0342 2021 62 ten 
gunste van Vereniging voor 
Dorpsbelangen Kantens

onder vermelding van uw 
naam en adres.

Het bestuur VDK

Kaanster kerstmarkt
Het einde van het jaar nadert snel en om in deze tijd een 
moment van saamhorigheid te creëren, nodigen wij jullie graag 
uit voor de Kaanster kerstmarkt. Denk aan gezellige lichtjes, 
warme chocolademelk en lekker eten!

Komen jullie lekker ‘kerst-knutselen’ of even kijken wat er 
allemaal te zien en te koop is bij de kraampjes?

Wil je zelf graag met een kraampje op de kerstmarkt staan, neem 
dan contact op met 06 – 23288578.

Kaanster kerstmarkt: 
Wanneer: zaterdag 18 december 
Waar:   terrein van vv K.R.C. 
Hoe laat:  16.00 – 21.00 uur

Aansluitend is er kerstkaraoke in de kantine de vv K.R.C..

Jullie begrijpen, dit feest gaat alleen door indien de dan geldende 
coronamaatregelen dit toelaten.

Het bestuur

Ontvangen giften
Afgelopen periode mochten we de volgende giften ontvangen: 
Damclub t leert vanzulf .........................................................€   25,00 
St. KindH / PSZ ........................................................................ €   11,35 
St. Project Oekraïne ............................................................... €   15,00 
Geref. Kerk vrijgemaakt .........................................................€   60,00 
IJsvereniging Kantens ............................................................€   25,00 
Laway Art .................................................................................€   45,00 
VDK ...........................................................................................€   30,00 
Vrouwenver. Monica ..............................................................€   20,00 
Chr. Geref kerk Kantens ........................................................€   35,00 
St. Stroka ..................................................................................€ 100,00

Heel hartelijk dank voor uw gaven!
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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!

Koffiedrinken op woensdag 
U bent op 8 december weer van harte welkom voor een kopje 
koffie en gezelligheid in gebouw Salem (Kerkhofsweg). Elke 
tweede woensdag van de maand om 10.00 uur is er koffie en 
ontmoet u dorpsgenoten. Hopelijk tot 8 december! 

De volgende data zijn 12 januari en 9 februari.

MIDDEN IN DE WINTERNACHT
Kerstwandeling in Kantens 
Op vrijdag 24 december organiseren de drie kerken van Kantens 
samen een kerstwandeling. U volgt een route van lichtjes door 
het dorp. In de dorpskerk (Antoniuskerk), Vrijgemaakte Kerk 
en Christelijk Gereformeerde Kerk klinkt muziek en beelden 
kinderen het kerstverhaal uit. De tocht eindigt met kerstliederen 
en een drankje rond de vuurkorf. Aanmelden is verplicht, maar 
iedereen is welkom. Zo komt het dorp ondanks corona toch in de 
kerstsfeer.

Sunnerkloastied  
ien mien jonge 
joaren
Sunnerkloasfeest was vrouger 
aaltied een schiere tied ien t 
joar. Mien baaide ollere bruiers 
gingen mie aaltied baang 
moaken as het zo wied was. 
Volgens heur mos ik meschain 
wel mit noar Spanje. Veur dat 
wie op berre mozzen, ging 
wie ons schougen opzetten 
bie schosstain mit een worrel 
der ien. En din gingen wie 
Sunnerkloaslaidjes zingen 
en opa Werkman zat mit te 
luustern ien zien kroakstoul. 
Din mos ik alvast noar boven 
want ik was jongste en mien 
twij bruiers moggen nog 
opblieven. As ik din al op berre 
lag was ik sums schietens 
benaauwd, want Sunnerkloas 
kon zo mor ais mit peerd 
over dak hin rieden, volgens 
bruiers. En Opa zat wat te 
knivveln ien kroakstoul, en ik 
duurde nait te sloapen....   

Sunnerkloas kwam ook bie ons 
op schoul en din mos der een 
stoul versierd worden veur 
ol boas. Juf Kroeske ging op 
schoulbord een Sunnerkloas 
en Swaarde Piet taiken. Oet 
hoes mozzen wie een olle 

schougedeus mit nemen noar 
schoul en dij gingen wie din 
versiern. Midden ien deus wer 
n hengsel moakt van stevig 
karton as handvat. Doar 
mozzen peperneuten ien dij 
Swaarde Piet ien klas streuden 
dee. Om de beurt mozzen wie 
bie Sunnerkloas komen dij joe 
streng aankeek net as Swaarde 
Piet, zo as ik mie heugen kin, 
en hai vertelde wat, en din 
kregen wie een kedoke. 

Thoes vierden wie ook altied 
Sunnerkloasoavend. Buurman 
Popko Huzengoa of Hero 
Cleveringoa wazzen voak 
verkled as Swaarde Piet dij 
din een jutezak vol kedokes 
ien koamer zetten dee. As 
kedokes oetpakt wazzen en 
wie op berre mozzen, moggen 
wie nog n bord opzetten ien 
koamer mit n blad mous der 
ien veur t peerd. Aanderdoags 
smörns was bord vuld mit n 
stoetpop en alpmoal aander 
lekker dingen. En Sunnerkloas 
en Swaarde Piet waren weer 
noar Spanje tou....

Gerad Werkman

Coronamaatregelen 
Helaas kon de kerstwandeling 
vorig jaar vanwege de 
lockdown niet doorgaan. Dit 
jaar lukt het hopelijk toch! Voor 
de veiligheid houdt u 1,5 meter 
afstand van iedereen die 
niet bij uw huishouden hoort 
(behalve jonge kinderen), 
draagt u een mondkapje 
tijdens het lopen in de kerk 
en komt u niet als u klachten 
hebt. Er zijn vrijwilligers 
aanwezig om de weg te wijzen 
en deelnemers te helpen 
om de coronaregels op te 
volgen. Het kan gebeuren dat 
de wandeling op het laatste 
moment toch geannuleerd 
moet worden. Daarom wordt 
mensen bij het aanmelden 
gevraagd een mailadres of 

telefoonnummer achter te 
laten.

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden op 
lijsten die vanaf december in 
de drie kerken hangen of via 
het online aanmeldformulier: 
bit.ly/kantens2021. Aanmelden 
kan tot uiterlijk zondag 20 
december. Voor vragen belt u 
met Klaas Plas: 06 2481 2765.

Datum: 24 december 
Inloop: 18.15 uur 
Starttijd: 18:30 uur  
(bij voldoende aanmelding 
komt er een tweede starttijd) 
Startpunt: Geref. kerk 
vrijgemaakt Kantens, 
Pastorieweg 21a.

Anoniem?
Wil degene die dit bericht anoniem achterliet zich even 
melden? Kennelijk zit er iets dwars en vond iemand het nodig 
om zo anoniem iets achter te laten! Dat vind ik heel onprettig 
en een gesprek met een kop koffie zou beter zijn... Ik ben te 
bereiken op 06 2189 1363 of gewoon via de voordeur. Ik hoor 
het graag!

Groeten van Francis
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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 

KERKDIENSTEN
GEREFORMEERDE KERK 
VRIJGEMAAKT

Zondag 28 november 
09.30 uur – ds. S. Alserda 
16.30 uur – ds. H. van Noort

Zondag 5 december 
09.30 uur – ds. M. de Vries 
14.30 uur – ds. J.W. 
Roosenbrand  
(in Middelstum)

Zondag 12 december 
09.30 uur – ds. L.G. Boonstra 
14.30 uur – ds. G. Meijer

Zondag 19 december 
09.30 uur – ds. L. van ‘t Foort 
14.30 uur – ds. L. van ‘t Foort  
(in Middelstum)

Zaterdag 25 december  
1ste Kerstdag 
10.00 uur – viering met de 
kinderen,  
aansluitend eten in de kerk  
(indien mogelijk i.v.m. 
maatregelen Covid-19)

Zondag 26 december  
2de Kerstdag 
09.30 uur – viering lezen 
14.30 uur – viering lezen

Vrijdag 31 december  
oudejaarsdag  
19.30 uur – lezen 

Kantens: Pastorieweg 21a  
Middelstum: 
Boerdamsterweg 12a

online diensten volgen 
of bekijken: https://www.
youtube.com/channel/UCS_
AlBbOR00mI0fye8Xt5hg 

Agenda Rottum
 
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

Vrijdag 26 november 
t Schienvat  
20.00 – 23.00 uur 
volleybal

Zaterdag 27 november 
Klinkenborgerweg 1 
09.00 – 12.00 uur 
Inbreng St. Project Oekraïne

Vrijdag 10 december 
t Schienvat 
20.00 – 23.00 uur  
volleybal

VASTE ACTIVITEITEN  
T SCHIENVAT 
(onder voorbehoud van 
maatregelen overheidshalve; 
informatie over actuele gang 
van zaken bij het bestuur op te 
vragen)

Maandag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
*) Versterkingscoördinator Jaap 
Hut

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)

vrijdag 24 december 
t/m zondag 2 januari 2022 
gesloten i.v.m. kerstvakantie 
 
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 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 

KERKDIENSTEN CHR. GEREF. 
KERK KANTENS

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

Zondag 5 december 
14.30 uur – ds. D.J. Steensma

Zondag 12 december 
09.30 uur – gezinsdienst

Zondag 19 december 
09.30 uur – ds. D.J. Steensma

Zaterdag 25 december 
1ste Kerstdag 
(nog onbekend)

Zondag 26 december 
09.30 uur – ds. A. den Boer 
14.30 uur – ds. A. den Boer

Vrijdag 31 december 
oudejaarsdag 
19.30 uur – leesdienst

PROTESTANTSE GEMEENTE 
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM

Zondag 28 november 
1e Advent 
10.00 uur – dienst door de 
kerkenraad

Zondag 5 december 
2e Advent - Antoniuskerk 
10.00 uur – door de 
kerkenraad

Zondag 12 december 
3e Advent - Antoniuskerk 
10.00 uur – ds. C.E., Lavooij, 
Vaassen (koffie/thee in Salem)

Zondag 19 december 
4e Advent - Georgiuskerk 
Stitswerd 
16.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk 
Adventviering bij kaarslicht 
m.m.v. Vincent Hensen-
Oosterdijk, orgel 
(chocolademelk en kerstbrood 
in ’t dorpshuis)

Zaterdag 25 december 
1e Kerstdag - Antoniuskerk 
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk

 
DORPSKERK ROTTUM

Zondag 28 november  
19.00 uur – ds. F. Stalman

Zondag 12 december 
19.00 uur – ds. A. Fraanje

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.

Graauw aarten mit spek,  
is laank nait gek!

Benodigdheden: 
  1 pakje kapucijners 

(Bloemsma, markt Middelstum) 
  2½ ons dobbelspek 
  zout

Zet één beker kapucijners met 
zout één nacht in de week.

Kook ze de volgende dag in 
het weekwater in ongeveer 
45 min. gaar (niet stuk laten 
koken).

Bestrooi het dobbelspek 
met zout en bak het in een 
koekenpan tot de spekjes 
lichtbruin zijn. Schep de 
raasdonders in een bord, 
spekjes erover en voor de 
liefhebbers wat vet. Met 
gortpap na een voedzame 
makkelijke maaltijd voor de 
zaterdag.
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Fred Reiffers - Kantens
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OUD PAPIER
 

Zaterdag  
4 december 

09.00 uur  
t/m zondag  
5 december  

18.00 uur 
T 551788 (OBS)

Foto van de maand
MAAN, MARS, MODDER 
Toen ik 10 jaar oud was keek ik op een vroege ochtend (live) naar de eerste maanlanding aller tijden! Dat 
was een belevenis! Neil Armstrong zette op 20 juli 1969 zijn allereerste voetstappen op de maan. Zijn 
woorden waren historisch: ‘One small step for a man, but a giant leap for mankind’.

Altijd hebben zon, maan, planeten, kometen, ons zonnestelsel en het heelal grote aantrekkingskracht 
op mij gehad. Hoe ver konden we kijken en tot hoever konden we gaan…. Eigenlijk was ontdekken altijd 
al mijn ding, ook al beperkte zich dat op 10-jarige leeftijd slechts door elke keer verder weg van huis te 
fietsen om nieuwe wegen en plekken te ontdekken, zonder dat ook maar aan mijn ouders op te biechten. 
Maar astronaut worden werd een ultiem verlangen. 
Het fotograferen van, en het voet zetten op Maan- of Marsbodem is er niet van gekomen, het 
fotograferen van platgereden Modder op een weggetje vlakbij wel. Maar dat is ook best mooi, toch?! 

Ps. De foto zoals nu afgebeeld ziet er op de een of andere manier kraterachtig uit. U kijkt wat meer de diepte in. Als u de foto - of t 
Lougnijs - op zijn kop houdt, krijgt het geheel een meer bollende werking van platgereden modderklonten. 

© Fotografie Paul Moonen

Vlinthippers zoekt versterking
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.


