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Maandelijkse 
informatiekrant voor 
de dorpen Kantens,

Rottum en Stitswerd.

Kinderspeelweek 2022
 
De jerrycans vol ranja, de pleisters op tafel, dienbladen vol snoep. Eindelijk weer speelweek! 
Dit jaar drie dagen i.p.v. een week, maar nog net zoveel aanmeldingen als anders! Wel 40 á 50 
kinderen deden mee! Ouders die wilden inspringen als vrijwilliger of chauffeur, fantastisch. 
Thema Circus, geen hutten bouwen maar tenten bouwen, dus als school weer begint geen 
verdwaalde spijkers op het plein! 

De eerste dag stond in teken 
van schmink en verkleden, 
de optocht door het dorp, 
duidelijk te horen dat 
speelweek was begonnen! 
Een broodje knakworst bij 
terugkomst, dat was smullen. 
Een begin gemaakt aan de 
tenten, wat een heerlijke dag. 

De tweede dag, het uitje! Op 
tijd aanwezig zijn, per groepje 
verzamelen bij de chauffeur 

en op naar Knoll’ntoen/
Nienoord. Op locatie kon een 
patatje en het zakje chips niet 
ontbreken. Na een geslaagde 
dag, vermoeide kinders weer 
in de auto. 

Voor de 8+ een avondpro-
gramma. Tijdens het filmkijken 
maakten de andere vrijwilligers 
zich klaar voor de ‘clownsjacht’ 
(een enge variant van de 
bekende vossenjacht). Heeft 
u het gegil gehoord?! Ter 
afsluiting nog een lekkere 
snack en de lange nacht was 
begonnen… 

Na het gezamenlijk ontbijt 
werden de slaapspullen 
opgehaald, ouders die hun 
kinderen een knuffel gaven, 
‘raad eens hoeveel uur ik heb 
geslapen?’ Die vraag vertelde 

het antwoord al: te weinig. 

Gelukkig nog wel genoeg 
energie voor de spellen in 
het bos. De kleintjes hebben 
zich vermaakt met circusgym, 
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1. Even voorstellen (naam, 
adres, leeftijd):  
Mijn naam is Deborah de Vries. 
Ik ben 35 jaar en ik woon met 
mijn gezin aan de Pastorieweg 
29 in Kantens.
 
2. Wat doe je het liefst in je 
vrije tijd?  
Ik vind het leuk om te winkelen, 
lezen en puzzelen.

3. Waaruit bestaat je favoriete 
ontbijt?  
Ik ontbijt meestal met yoghurt 
en muesli.
 
4. Wat is je favoriete 
kledingstuk?  
Een jurk.
 
5. Waar krijg je de meeste 
energie van?  
Vakantie J .
 
6. Naar welke radiozender(s) 
luister je het liefst?  
Ik luister meestal naar Qmusic.
 

7. Welk nummer (zang/muziek) 
raakt je elke keer weer?  
Pink; Just Give Me a Reason. 
Omdat ik het een mooi 
nummer vind.
 
8. Met welke BN-er zou je 
wel eens willen dineren en 
waarom?  
Weet ik niet.
 
9. Wat zou je doen met  € 1 
miljoen?  
Een rondreis maken met mijn 
gezin.
 
10. Wat durf of doe je ECHT 
niet?  
Een vogelspin aaien of op mijn 
hand hebben.
 
11. Wat wil je altijd nog eens 
doen (toekomstdroom/wens)?  
Een vliegreis maken.
 
12. Aan wie geef je de Pen 
door?  
Ilona Bodde.Macaroni  

(voor 3 personen)

Benodigdheden:
250 gr. macaroni
½ pond varkenspoulet
4 tomaten
1 ui
1 theelepel kerrie
1 maggiblokje

Kook de macaroni volgens 
voorschrift. Braad de poulet 
mooi bruin in een koekenpan. 
Fruit in een klein pannetje 
de gesnipperde ui, de kerrie 

en een Maggiblokje met heel 
weinig water.
Laat de tomaten in heet water 
schrikken en ontvel ze en snijd 
ze in blokjes. Voeg alles bij 
het vlees en laat even garen. 
Doe de uitgelekte macaroni 
in een pan en voeg het 
vlees-ui mengsel toe. Warm 
houden. Lekker met een frisse 
komkommersalade.

dansen als een clown en 
gewicht heffen als de sterkste 
man; wat een plezier!

Na de lunch was het tijd 
om de handelswaar voor te 
bereiden, snoepkettingen 
rijgen, popcorn bakjes vullen, 
broodjes pudding maken, 
etc.. Tafels naar buiten en 
we hebben zowaar een heus 
marktplein. Wachten op papa 
en mama, vol trots de tenten 
laten zien en samen langs de 
kraampjes.  
Een glimlach of een highfive: 
vrolijke kinderen die 
vertrokken en riepen ‘tot 

volgend jaar!’ 

Vrijwilligers, chauffeurs, OBS 
Klinkenborg/kindcentrum 
Kantens, dorpsgenoten, 
hartelijk dank voor het mede 
mogelijk maken van een 
geweldige speelweek!

Bestuur Kinderspeelweek 
Kantens 

Nu te koop 

voor 6,50
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Alle koeien zijn verschillend. Ze zien er niet hetzelfde uit 
en het verschilt ook hoeveel melk een koe geeft en hoe 
de samenstelling van de melk is. Er zijn koeien die veel en 
minder vette melk geven, anderen hebben een kleinere 
melkgift met een hoger vetgehalte. Elke zes weken komt 
de melkcontroleur langs. Bij het melken ’s middags en de 
volgende ochtend is hij aanwezig in onze melkstal. Hij zet 
een tafeltje klaar met hierop een kist vol kleine flesjes. In 
elk flesje komt een schepje melk. Op een tablet kan digitaal 
worden doorgegeven hoeveel melk de koe geeft.

Weer expositie in Rottum
Nadat de kerk van Rottum helaas een half jaar haar deuren 
moest sluiten, opnieuw in verband met het herstel van 
aardbevingsschade, opent de kerk weer haar deuren met de 
tentoonstelling “Gelaat” van Jan Bodde. 

Al in 1893 werden er 
melkcontroles gedaan. De 
fokvereniging van het Fries 
Stamboekrundvee wilde 
weten wat de productie en het 
vetgehalte van het Friese vee 
was. Niet alleen vanwege de 
uitbetaling aan boeren, maar 
ook om melkvervalsing tegen 
te gaan. Er kwam namelijk 
veel meer vraag naar melk en 
het aanlengen met water was 
verleidelijk.
De landelijke melkcontrole 
kwam eigenlijk maar langzaam 
op gang. Melkcontrole kostte 
immers geld en het leverde 
niet direct wat op. Voor de 
Tweede Wereldoorlog (1939) 
werd de melk van slechts 
15% van de dieren regelmatig 
gecontroleerd. In 1946 was 
dat aantal iets meer dan 
verdubbeld (ongeveer 37%).
Omdat de wijze nogal 
verschilde waarop de 
melkcontroles in de 
verschillende provincies 
werden uitgevoerd, kwam 
de overheid in 1929 met een 

reglement hierover.
De melkcontroleur kwam 
naar de boerderij met 
een monsterkistje (met 
proefmelkboekje en flesjes), 
een monsterlepel, een driepoot 
met unster. Hij kwam om de 
twee tot vier weken naar de 
boerderij om ‘s morgens en 
‘s avonds een melkmonster 
te nemen bij elke koe. Met de 
melk in een emmer aan een 
unster (of weeghaak) werd 
de melkgift per koe bepaald. 
Het wegen ‘uit de hand’ was 
verboden, de unster moest 
aan een vast punt opgehangen 
worden of aan die driepoot. 
Het gewicht van de melk 
werd in het proefmelkboekje 
opgeschreven. De 
monsternemer moest vanaf 
het begin van het melken 
aanwezig te zijn en de hele 
tijd letten op de koeien. Als 
de emmer met melk van een 
koe bij hem werd gebracht, 
moest hij de melk overgieten 
in zijn eigen emmer. Daaruit 
moest hij 40 ml in een flesje 

stoppen. De flesjes werden 
naar het laboratorium gebracht 
om een dagmonster samen 
te stellen van de avond- en 
ochtendmelk. Daar werd het 
gecontroleerd op vetgehaltes. 
Later werd ook het eiwitgehalte 
bijgehouden. Alle resultaten 
werden genoteerd in het 
melkcontroleboekje, waar 
ruimte was voor 20 of 40 
koeien. 
Tegenwoordig komt de 
melkcontroleur zonder unster, 

want de melk wordt niet 
meer gewogen. Het aantal 
liters wordt bij ons in de 
melkstal op de melkmeter 
per koe aangegeven. De 
flesjes melk moeten nog wel 
worden gevuld om te worden 
onderzocht in het laboratorium 
van CRV (Coöperatie 
Rundveeverbetering). Dan 
blijkt door de controle hoe 
verschillend de koeien nog 
steeds zijn!

Hilma Oudman-Dam  

Jan Bodde uit Baflo exposeert 
van 30 juli t/m 18 oktober in 
de kerk van het mooie dorp 
Rottum. De kerk is dagelijks 
geopend van 10.00 tot 17.00 
uur. Tijdens de openingsuren 
zijn in de kerk zijn tekeningen/
collages te zien.

U kent ze vast wel, die 
compositietekeningen van 
de politie, samengesteld uit 
diverse onderdelen van een 
gezicht, een neus, een oor, een 
mond, samengevoegd tot een 
geheel.
In de - sinds kort fraai 
gerestaureerde - kerk 
van Rottum hangen zulke 
tekeningen. Maar deze 
tekeningen zijn van een 
andere orde. Nu is het 
niet de zoektocht naar een 
verdacht persoon, maar naar 
stilte, naar introspectie, naar 
contemplatie.

De werken op papier, die 
in de kerk hangen, zijn 
geschilderd op vellen flip-
overpapier, herkenbaar 
door hun ruitjesstructuur. In 
zijn atelier heeft Jan Bodde 
herhaaldelijk gezichten op dit 

papier geschilderd. Uit al die 
tekeningen zijn vervolgens 
onderdelen uitgeknipt en 
weer samengevoegd tot ze 
een nieuw gezicht vormen. De 
ontstane collages/tekeningen 
tonen gezichten, die in zichzelf 
gekeerd zijn. Contemplatief.
Gezichten, die soms zelfs 
landschappelijk aandoen; 
je kunt er als het ware een 
beetje in verdwijnen. Gezicht? 
Jan Bodde gebruikt liever het 
woord ‘gelaat’.
En zo heet de tentoonstelling 
dan ook: ‘Gelaat’.
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Bericht omtrent t Schienvat 
van Kantens; “ons” Schienvat
Hier een bericht van “ons” Schienvat. Na een korte 
zomerstop gaat t Schienvat in september weer openen en 
kan er weer gesport, vergaderd, gezongen en geacteerd 
worden! Alle activiteiten in t Schienvat van het afgelopen 
jaar, kunnen er weer plaatsvinden. Op de gebruikelijke 
tijden (net als het jaar ervoor) of een andere tijd/dag; in 
overleg met de voorzitter is alles mogelijk. De deur staat 
weer open! Om een plek te reserveren in de agenda kunt u 
zich wenden tot Rinie Meihuizen (T 552032).

ook: wie wil er meewerken en 
-denken om dit mooie gebouw 
te laten functioneren in ons 
dorp en om de activiteiten 
allemaal door te kunnen laten 
gaan?
Graag zou het bestuur, met 
aanvulling van anderen, deze 
taak vorm willen geven. Het 

Versterkingsoperatie Kantens
Aanleg tijdelijke bouwweg voor bouwwerkzaamheden
De tijdelijke bouwweg die nodig is om de versterkingsopgave aan 
de Kooistraat en omgeving in Kantens uit te voeren, zal over het 
oefenveld richting de Kooistraat gaan lopen.  
De vergunning die nodig is om deze tijdelijke weg te realiseren, 
is inmiddels verleend. Een tijdelijke bouwweg over het 
oefenveld was een nadrukkelijke wens van het dorp en nader 
onderzoek van een extern bureau heeft ook uitgewezen dat 
dit het meest geschikte traject is. Dit betekent echter wel 
dat de voetbalvereniging straks op een andere plek moet 
trainen. De tijdelijke bouwweg wordt voor de start van de 
sloopwerkzaamheden aangelegd. 
 
Alternatief oefenveld 
De gemeente is met de 
voetbalvereniging in gesprek 
over dit alternatief. Er gaat 
zeker een oplossing komen 
voor een andere plek om te 
trainen, maar hoe dit eruit 
komt te zien is nog niet 
duidelijk. De voetbalvereniging 
heeft de wens voor kunstgras 
uitgesproken, dus dit neemt 
de gemeente ook mee in het 
zoeken naar een oplossing.
 
Tijdelijk voetpad 
Er was verder een wens om 
een tijdelijk voetpad aan te 
leggen vanaf de parkeerplaats 
van het voetbalveld naar 

de tijdelijke weg en naar de 
tijdelijke woningen aan de 
Bredeweg. De vergunning 
hiervoor is inmiddels verleend.

Gemeente Het Hogeland

Dat zag er een jaar geleden 
nog heel anders uit. Nieuw 
beleid, subsidie gereduceerd, 
het bestuur opgestapt, de 
beheerder vertrokken, het 
einde leek nabij. Een interim 
bestuur is de uitdaging 
aangegaan en een jaar later 
bestaan we nog!! Het was wel 
een tropenjaar, maar er is 
nieuw perspectief! 

Het dorpshuizenbeleid wordt 
geëvalueerd en zo nodig 
herzien. Dat kan de financiële 
positie aanmerkelijk verbeteren 
en geeft hoop op continuïteit 
voor de toekomst. En er 
zijn plannen om t Schienvat 
in een Multi Functionele 
Accommodatie onder te 
brengen, wat organisatorisch 
ook perspectief biedt. Er volgt 
overleg met de gemeente 
hoe om te gaan met de 
energiekosten die (doordat 
het contract is afgelopen en 
de variabele tarieven worden 
doorberekend) aan het einde 
van het jaar niet meer kunnen 
worden betaald. In september 
volgt ambtelijk overleg en 
staat er een bespreking met 
wethouder de Visser op de 
agenda. Wij hebben goede 
hoop dat deze besprekingen 
het tij ten goede gaan keren en 
er een basis ontstaat om voor 
langere tijd het bestaan van t 
Schienvat te garanderen!

Sportbericht
Nog een leuk bericht: in de 
maand juli werd het bestuur 
benaderd door Loek van 
der Wal, werkzaam in de 
gemeente Het Hogeland 
op de sportafdeling. Zij wil 
na de zomervakantie op 
donderdagmiddag in de 
grote zaal van t Schienvat van 
14.30 uur – 16.00 uur een 
sportmiddag opstarten voor de 
jeugd.
Er zal nog nader overleg 
plaatshebben met de school en 

het bestuur over de invulling 
van deze sportmiddag. Maar 
jeugd van Kantens en ouders/
verzorgers: wees erop voor 
bereid: het wordt elke week 
een leuke donderdagmiddag!

Minder leuk bericht
Helaas heeft Evert Spriensma 
zijn vrijwillige functie van 
gastheer, wat hij op een heel 
goede manier heeft ingevuld, 
na rijp beraad moeten 
neerleggen. Wij zijn hem 
bijzonder dankbaar voor de 
manier zoals hij zich heeft 
ingezet voor t Schienvat. Hij 
was een erg goede steun. Evert 
hartelijk dank.

Graag uw aandacht voor het 
volgende
Er blijven problemen die 
opgelost moeten worden en 
daarom zou het wel prettig 
zijn als op de vergadering 
van stemgerechtigden op 30 
augustus as. er oplossingen 
komen voor deze problemen. 
Want er zijn momenteel 
ontwikkelingen waar een 
oplossing voor moet komen. 
Penningmeester Jitske Hoekstra 
legt zoals het nu lijkt haar 
functie neer. Daarvan bracht 
zij u in het vorige nummer 
van t Lougnijs op de hoogte. 
Jitske wil zich meer richten op 
haar fysiotherapiepraktijk. Dit 
voorjaar legde ook secretaris 
John van der Rijdt zijn functie 
om gezondheidsredenen 
neer. Ergo alleen het 
voorzitterschap wordt nog 
opgevuld door Rinie Meihuizen 
en verder zijn er vacatures. 
Maar ook de voorzitter, die 
haar werk met veel plezier 
gedaan heeft, wordt op dit 
moment met onaangename 
gezondheidsproblemen 
geconfronteerd en kan haar 
taak niet meer voor 100% 
vervullen.

De te stellen vraag is dan 

motto van het bestuur is: “Het 
is niet mijn Schienvat, maar ons 
Schienvat”. Als we dat als dorp 
niet voor elkaar kunnen krijgen, 
rest er niets anders en moet 
het gebouw dicht. Dat zou 
Kantens geen goed doen!

Het bestuur van t Schienvat
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Als t Lougnijs verschijnt is de zomervakantie bijna 
afgelopen. We namen in de laatste schoolweek vóór de 
zomervakantie afscheid van juf Annet. Zij heeft twee jaar 
lang groep 3 extra ondersteund bij het lezen en rekenen. We 
wensen haar veel geluk op de Togtemaschool in Bedum.

We namen ook afscheid van juf 
Janny. Zij heeft 35 jaar gewerkt 
voor het openbaar onderwijs 
in Kantens. Vijfendertig jaar! 
Menig Kaanster zal haar als juf 
hebben gekend. 
Janny Reiffers werd juf in 
eind jaren ’80, begin jaren ‘90. 
Een tijd van krijtborden en 
bordenwissers. Een tijd van 
elektrische puntenslijpers op 
de tafel van juf waar je niet 
te lang je potlood in moest 
drukken anders had je slechts 
een stompje over. 
De jaren ‘90, een nog totaal 
andere wereld. Het waren 
de jaren dat langzaam de 
computer een plek innam 
in ons huis en op school. 
Het waren de jaren van de 
Gabbers, Alto’s en de Skaters. 
In de jaren ‘90 kocht je geen 
chips om op te eten maar 
om de Flippo’s die in de 
zakken zaten. De meiden 
hadden in de jaren ‘90 een 

‘scrunchie’ (een elastiek met 
een stofje er omheen) om 
hun paardenstaart of knot. 
We droegen spijkerbroeken 
met olifantspijpen met 
stonewashed print en later met 
gedraaide naden. Kinderen 
hadden voor het eerst een 
‘tamagotchi’ mee naar school. 
Dit was een virtueel beestje wat 
je moest verzorgen omdat het 
anders zou ‘overlijden’.

De citotoetsen deden 
de entree als ‘objectief’ 
leerlingvolgsysteem door 
alle jaarklassen. Mede door 
dit volgsysteem gingen we 
in het onderwijs over op 
het ‘beheersingsleren’. De 
leerlingen die onder het 
gemiddelde presteerden, 
kregen remediërende (lees: 
extra en aanvullende) lesstof 
aangeboden. Kinderen die 
meer aankonden kregen extra, 
‘verrijkende’ lesstof.

Voor My Fundy 
De kinderen op school willen graag een beetje inspraak 
hebben op de plannen van school. Om deze reden is er een 
leerlingenraad in het leven geroepen. De kinderen vergaderen 
elke maand. Tijdens deze vergadering kwam het geweldige idee 
om als leerlingen geld in te zamelen voor ons nieuwe schoolplein.  
Hoe krijgen we nu geld in het laatje? Dit kan via My Fundy. My 
Fundy is een organisatie die scholen helpt om geld in te zamelen. 
Zij doen dit door bijvoorbeeld tekeningen om te zetten in kaartjes. 
Deze kaartjes kun je dan verkopen. 
Wij als school hebben tekeningen gemaakt. De tekeningen die 
we hebben gemaakt worden omgezet in een kaart. Deze kaarten 
kunnen we verkopen. Op deze manier zamelen we geld in. 
Wilt u kaarten kopen, dan komen de kinderen van de Klinkenborg 
bij u aan de deur. 

Groet,  
Leerlingenraad OBS Klinkenborg 
Ties, Lise, Laure, Hein, Roan, Noa, Sanne en Tije 

Op deze ontwikkeling werd 
voortgeborduurd, waardoor 
het ‘adaptief’ onderwijs werd 
geïntroduceerd. Naast de 
cyclus van extra uitleg of 
meer uitdaging in de lessen, 
wordt het accent gelegd op 
het aansluiten bij de interesse 
van de leerling. Bovendien 
spelen de vaardigheden van 
leerlingen om onderwerpen 
te onderzoeken en te 
verwerken en de eigen 
verantwoordelijkheid van de 
leerling een steeds grotere rol.

In de jaren ‘90 ontstond er 
enige rust in de wereldpolitiek. 
De muur in Berlijn was gevallen 
en de dreiging tussen de beide 
grootmachten, de Sovjet Unie 
en de Verenigde Staten, was 
voorgoed voorbij; althans 
zo dachten we toen. Helaas 
hebben we in het laatste 
jaar van Janny’s loopbaan de 
vluchtelingen van de Russisch-
Oekraïense oorlog moeten 
opvangen en voelen wij 
opnieuw de dreiging vanuit het 
Oosten.
In de jaren die volgden was 
er binnen het onderwijs 
sprake van een wervelwind 
aan technologische 
ontwikkelingen. Niet alleen 
dat, maar er volgden ook tal 
van herzieningen van het 
onderwijsstelsel. Eind jaren ‘90 
ontstond het ‘weer samen naar 
school’. Ouders van leerlingen 
met een indicatie voor het 
speciaal onderwijs, mochten 
kiezen hun kind in het reguliere 
onderwijs te plaatsen, met 
extra financiële middelen voor 
materialen en begeleiding. 

En weer twintig jaar later 
ontstond het ‘passend 
onderwijs’. Om nog maar niet 
te spreken over de wijziging 
in financieringssystemen voor 

de scholen, de discussie over 
wel of niet een eindtoets (én 
in welke maand dan?), een 
enkelvoudig schooladvies, 
de doorstroom-kleuter of de 
ideeën om elk half jaar van klas 
te verwisselen.

Juf Janny hoeft er in elk geval 
niet meer over na te denken. 
Zij kan na de zomer heerlijk 
de krant lezen, er kennis van 
nemen en het dan ter zijde 
leggen.
De laatste vrijdag van het 
schooljaar vierden wij de 
loopbaan van Janny, keken 
we terug, aten een taartje en 
wensten we haar heel veel 
geluk in haar bedrijf wat ze met 
haar man Fred runt.

Maar we namen ook afscheid 
van groep 8. Dit jaar voor het 
eerst, door onze groep achters 
de school uit te spuiten! En 
ook ons vertrekkend personeel 
moest eraan geloven. Gelukkig 
was het warm weer!

Tot snel in het nieuwe 
schooljaar!

Laurà Gerards 
Schooldirecteur

Afscheid juf Janny
Vrijdag 15 juli was een speciale dag op OBS Klinkenborg 
in Kantens. Juf Janny nam helaas afscheid na 35 jaar les 
te hebben gegeven bij ons op school. Dit moest natuurlijk 
groots gevierd worden. De kinderen en leerkrachten hebben 
haar thuis opgehaald met een bakfiets. Zij mocht hierin 
plaatsnemen en vervolgens hebben we een rondje door 
Kantens gemaakt. 

Op school stond als 
verrassing een ijscokar. 
Iedereen mocht zelf een 
heerlijk ijsje uitkiezen. 
De kinderen hebben een 
toneelstuk opgevoerd 
voor Janny en de 
genodigden. Hierna werd 
juf Janny verrast met 
mooie cadeaus en heel veel 
bloemen. Ook kregen wij als 
leerkrachten een mooi cadeau 
van Janny en Fred. Dit zijn vier 
schilderijen van Pol Wijnberg 
(Stitswerd). Deze krijgen een 
mooi plekje in onze nieuwe 
school. 
Aan het einde van de ochtend 
namen we ook afscheid 
van groep 8. Zowel groep 8 

als Janny werden de school 
uitgespoten door alle leerlingen 
met een waterpistool. Nadat 
alle leerlingen naar huis waren, 
werden de genodigden en 
juf Janny getrakteerd op een 
heerlijke barbecue.

Esther Hovenkamp en Mark 
Berendsen
Leerkrachten
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www.centrumvoorgezondheidvoorvrouwen.nl 
Facebook: centrum jarka

Tuin & zo
Op deze foto staat de Japanse Wijnbes. Ze ziet er uit als 
een kleine framboos, maar is toch echt een besje. De struik 
wordt ruim één meter hoog en de vruchtjes kleuren van geel 
langzaam naar rood. Van oorsprong komt ze voor in Japan, 
China en de beide Korea’s. 

Kaboutervoetbal  
vv K.R.C. 
Bij vv K.R.C. kunnen kinderen al heel jong terecht 
in het zogenoemde kaboutervoetbal. Een 
speels aangepast voetbalprogramma op de 
zaterdagmorgen voor jongens en meisjes vanaf 3 
jaar. In een ongedwongen sfeer leren de kinderen 
de beginselen van het voetbal. Het doel is 
uiteraard om op een plezierige manier alvast een 
beetje te wennen aan het spelletje. 
Gezelligheid en ontspanning staan daarbij voorop! 
Is dit ook wat voor uw kabouter? Laat hem/haar dan voetballen 
bij vv K.R.C.! Meer informatie bij Bert-Jan Zigterman of bij Robin 
Ammeraal: (M 06 8282 9653).

Vergaderingen VDK
Op de volgende data vergadert 
de VDK in t Schienvat:
Woensdag 14 september
Woensdag 26 oktober
Woensdag 7 december

Aanvang is om 19.30 uur. 
Noteert u deze data alvast?

Het bestuur VDK

Hier in Nederland kun je de 
struik overal wel vinden. Ze is 
met weinig tevreden en kan 
goed tegen droogte en hitte. 
In Brabant komt de struik heel 
veel voor, maar een heleboel 
mensen kennen hem niet zo 
goed en durven de besjes niet 
te eten. Men denkt dat ze giftig 
is. Onzin natuurlijk. 
Maar mooi rijp geplukt geven 
de bessen een zachte zoete 
smaak die heerlijk is in toetjes, 
taart en vooral in de jam is het 
erg lekker. Gecombineerd met 
pruimen is het een overheerlijk 
smaakbommetje op je 
boterham. Deze besjes over ijs 
gestrooid: mijn kleinkinderen 
lusten er wel pap van! 

Dit jaar was en is het tot nu 
toe een goed bessenjaar. Ik 
heb heel veel kunnen plukken 
van de zwarte en rode bes. De 
takken van de Jostabes braken 
bijna door het gewicht van de 
vruchten en waren dankzij de 
vroege zomer heerlijk zoet. Het 
is een kruising tussen zwarte 
bes en kruisbes. Even wennen 
aan de smaak, maar daarna wil 
je zo’n struik niet meer kwijt.
 
Deze vruchten verwerk ik 
allemaal in jams, want daar 
ben ik verzot op. Is een jam 
niet helemaal gelukt: geen 
probleem; in de muesli is het 
ook smakelijk. 
De doornloze bramen 
krijgen ook langzamerhand 
een kleurtje, dus dat wordt 

genieten straks. 
Wel kunnen deze struiken 
momenteel wat water 
gebruiken, maar het zijn over 
het algemeen taaie donders die 
goed tegen de droogte kunnen. 
Al met al is het een goede 
zomer voor het zachte fruit. 
Het mooie is dat ze over het 
algemeen niet veel ruimte 
innemen, dus je kunt altijd 
wel een plekje vinden. Ook de 
mussen en merels zijn verzot 
op al dat zachte zoete en het 
opgetogen gekwetter, als ze 
de vruchten ontdekken, is een 
gezellige aanwinst voor je tuin. 
Wat ook prettig is om naar te 
kijken: als ze bloeien, trekken 
ze heel veel insecten en 
vlinders aan en zijn tenslotte 
ook nog eens gezond. Wat wil 
een mens nog meer? 
Nou niet veel, behalve een 
drupje regen; maar die komt 
eraan. 
 
Anneke van de Graaf

vv K.R.C. Jeugd onder 10 (Jo10) 
 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn op volle 
stoom. Achter de schermen wordt weer alles geregeld zodat 
na de zomerstop weer iedereen lekker kan voetballen. 
Bij v.v. vv K.R.C. telt de jeugd mee. Want naast het voetbal 
worden er regelmatig allerlei activiteiten georganiseerd 
voor elke leeftijdsgroep. Gezelligheid en ontspanning staan 
daarbij voorop. vv K.R.C. is dan ook een actieve en 
bruisende voetbalclub. 

Momenteel heeft ons Jo10-
team tien spelers van 7 t/m 
9 jaar, maar we hebben nog 
steeds plek voor nieuwe 
spelers bij ons superteam! 
Binnenkort wordt de nieuwe 
indeling bekend gemaakt. 
De wedstrijden zijn op de 
zaterdagmorgen en we trainen 

op woensdagavond van 18.30  
tot 19.30 uur. Dus wil je voet-
ballen bij de gezelligste club 
van het noorden? Schrijf je dan 
nu in (zie www.vvkrc.nl ), of 
neem contact op met Reinder 
Blaauwwiekel, Jelte Blauwiekel 
of Robin Ammeraal  
06 8282 9653. 
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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!

Wat moakt het oet
Woar ik geboren bin,  
woar ik de mensen kin,
Dat is mien Grunneger laand, 
doar aan de woaterkaant,
Woar ie de woorden heuren,  
dij joen gedachten kleuren,
De ziel van elk verhoal,
Joen aigen toal.

Ede Staal

Herkansing: Opening 
tekstborden Antoniuskerk
 
Zaterdag 3 september bent u van harte welkom bij de 
opening van de twee tekstborden, in het koor van de 
Antoniuskerk. De eerdere datum, in juni, moest helaas 
wegens ziekte uitgesteld worden, maar nu dus een nieuwe 
datum, op 3 september as. om 20.00 uur.

Ds. Rudolf Oosterdijk zal 
een inleiding houden over 
de totstandkoming van dit 
(arbeidsintensieve) project en 
de historie van tekstborden in 
de middeleeuwen.
Martin Sprenger zingt één van 
de teksten, aangebracht op 
het linker bord. Peter van Dijk 
speelt een paar werken op het 
orgel.  

Wie de openingshandeling gaat 
verrichten, laten we nog even 
in het midden. Het belooft 
een bijzondere avond te 
worden, met gemeenteleden, 
genodigden en overige 
belangstellenden. Aansluitend 
wordt iedereen een drankje 
aangeboden, in of bij gebouw 
Salem.

Op zoek naar een leuke 
kinderoppas?
Ik ben Bente Jensma, 15 jaar oud en ik vind het heel leuk 
om op kinderen te passen. Hier heb ik al veel ervaring mee 
en ik ben erg flexibel. Het is ook prima wanneer ik voor de 
kinderen moet koken en ook kan ik lichte huishoudelijke 
taken doen.

Ik vind het erg leuk om iets te 
ondernemen met de kinderen. 
Bijvoorbeeld een spelletje 
doen, samen buiten spelen of 
misschien iets lekkers bakken 
of voor te lezen. 

Ik ben beschikbaar op 
maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag vanaf 16.00 uur,  op 
woensdag vanaf 19.00 uur en 
op zaterdag en zondag in 
principe de gehele dag. 

Heeft u nog vragen of wilt u dat 
ik een keer kom kennismaken, 
dan ben ik bereikbaar op het 
nummer M 06 1159 2515.

Ik kijk er naar uit om van u te 
horen!

Hartelijke groet, 

Bente Jensma
Middelstumerweg 44
Kantens

Mededeling voor de leden van de Zwemclub.
Begin september kunnen we weer gaan zwemmen in zwembad 
De Beemden in Bedum. Eerst doen we wat oefeningen onder 
deskundige leiding en daarna gaan we vrij zwemmen.
Er komt een nieuw dak op het zwembad, maar er is ons beloofd 
dat het werk
op tijd klaar zal zijn. De juiste datum bellen we u nog door.
Natuurlijk zijn ook nieuwe zwemmers welkom! Mocht u 
belangstelling hebben
dan kunt u voor informatie contact opnemen met:
Jantje Groenhof (T 551228) of Hanny de Vries (T 431749)

Vooraankondiging: 
Orgelconcert op 1 oktober
De Orgelcommissie organiseert voor het eerst weer een 
orgelconcert in de Antoniuskerk op zaterdag 1 oktober.
Vincent Hensen-Oosterdijk, organist van de Nicolai-kerk 
te Appingedam, verzorgt het concert en het houtkwintet 
Blaasvaak uit Leeuwarden treedt daarbij afzonderlijk, maar 
ook in samenwerking met de organist op. De aanvang is 
20.00 uur en er is een drankje na afloop, in het koor van de 
kerk.

De Orgelcommissie is er al van 
voor 1986. Dat was het jaar dat 
het hoofdwerk van het orgel, 
na jarenlange voorbereiding, 
werd gerestaureerd. In het 
najaar van 2007 volgde 
het rugpositief. De actieve 
commissie is onlangs 

uitgebreid door de komst 
van Wietse Ouwejan. Ria 
van Ramshorst heeft het 
penningmeesterschap 
overgenomen van Albertje 
Welfing, die deze functie vele 
jaren achtereen met verve 
heeft vervuld.
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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 von Hebel

Donderdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
19.30 – 21.00 uur
Damclub ‘Het leert vanzulf’

Vrijdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
20.00 – 24.00 uur
Biljartvereniging ‘de kleine tafel’
 
Zaterdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
15.00 – 18.00 uur
Borreluurtje ‘de zoete inval’

Voor vragen of verdere 
informatie kunt u bellen met 
t Schienvat: T 55 12 80 
Voor reservering van ruimte: 
Rinie Meihuizen: T 552 032

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 nummer  
0900-0608 voor meer informa-
tie. 
www.vtng.nl voor informatie 
over dienstdoende praktijk en 
telefoonnummers

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

AGENDA Rottum
 
t/m dinsdag 18 oktober  
Kerk Rottum
10.00 – 17.00 uur
Expositie ‘Gelaat’ van Jan Bodde
Gratis entree 

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Gesloten
Dinsdag 30 augustus
t Schienvat
19.30 – 21.30 uur
Vergadering stemgerechtigden 
t Schienvat
Inloop vanaf 19.00 uur

Zaterdag 3 september
Antoniuskerk
20.00 uur
Presentatie tekstborden

Woensdag 14 september
t Schienvat
19.30 uur
Vergadering VDK

VASTE ACTIVITEITEN T 
SCHIENVAT

Maandag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)

Dinsdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
19.00 – 20.15 uur
Badminton (vol)
20.30 – 22.00 uur
Tai Chi

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.

Collecte Dierenbescherming 
Van 2 tot 8 oktober 2022 vindt de collecte van de Dieren-
bescherming plaats! Het is fijn als u wat kleingeld in huis heeft. 
Ook kunnen we nog collectanten gebruiken! Als u een uurtje 
overheeft in die week, meldt u zich dan aan! 
U kunt bellen T 552387 of mailen ntff@hetnet.nl.

Hartelijk dank,
Nell van der Kleij

Collecte t Lougnijs
In de eerste week van juli hield t Lougnijs haar jaarlijkse 
collecte. Net als de twee voorgaande (corona-)jaren, 
werd er gevraagd om de bijdragen over te maken op de 
bankrekening van t Lougnijs, of contant te deponeren in 
het collectezakje. In totaal is er ruim € 1.700 ontvangen, 
waarvoor onze hartelijke dank!

Waarschijnlijk dat de collecte 
bij een aantal mensen aan de 
aandacht is ontsnapt, want het 
ontvangen bedrag is de laagste 
van de afgelopen 7 jaar.
Maar, u kunt alsnog uw 
bijdrage overmaken op het 
bankrekeningnummer van t 
Lougnijs:  
NL25 RABO 0342 2179 33 
t.n.v. t Lougnijs (óf A.J.W. de 
Vries-Rennen).

Met uw bijdragen en de 
advertentiegelden zorgen wij 
dat er 11 keer per jaar een 
informatieblad over en voor de 
dorpen Stitswerd, Rottum en 
Kantens in uw brievenbus ligt!

Met vriendelijke groet,
Alette de Vries-Rennen 
penningmeester

Holistische psychotherapie  
en relatietherapie: 
Mw drs. Jos Boelema 
Praktijk: Groensingel 38 in  
Middelstum. 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 augustus
09.30 – E. Meijer
(Boerdamsterweg 12a, 
Middelstum)
14.30 – H. van Noort
(Pastorieweg, Kantens)

Zondag 4 september
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – H. van Noort 
(Boerdamsterweg 12a, 
Middelstum)

Zondag 11 september 
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – E. Meijer
(Kantens)

Zondag 18 september
09.30 uur – ds. H. Venema
16.30 uur – ds. G. Meijer 
(Middelstum)

Zondag 25 september
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. W. Roosenbrand 
(Kantens)

 

PROTESTANTSE GEMEENTE 
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
 
Zondag 28 augustus
09.30 uur – ds. G.W. van Enk, 
Assen
Gez. dienst in Boazkerk 
Westeremden
(koffie/thee in appelhof fam. 
Helmantel)

Zondag 4 september
Antoniuskerk
09.30 uur – prop. A.P. Schep, 
Groningen
 
Zondag 11 september
Antoniuskerk
09.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk
bevestiging ambtsdragers en 
startzondag
m.m.v. trompettist
(koffie/thee in Salem met 
aansluitend programma in/bij 
de pastorie)

Zondag 18 september
Antoniuskerk
09.30 uur – da. N.C. Meihuizen
 
Zondag 25 september
09.30 uur – mevr. J.C. Prins-
Pestoor, Winsum
Gez. dienst in Boazkerk 
Westeremden

(koffie/thee in weemtuin of 
kerk)

CHR. GEREF. KERK KANTENS

Zondag 28 augustus 
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Zondag 4 september
startzondag
09.30 uur – kind- en 
gezinsdienst,
daarna lunch
13.00 uur – ds. J.G. Kortleven
(gemeentedienst)

Zondag 11 september 
09.30 uur – student J. Verschoof
14.30 uur – student J. Verschoof

Zondag 18 september 
09.30 uur – ds. J. Sijtsma
14.30 uur – ds. J. Sijtsma

Zondag 25 september 
09.30 uur – ds. J.G. Kortleven
14.30 uur – ds. J.G. Kortleven 

DORPSKERK ROTTUM

Geen diensten ontvangen
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OUD PAPIER
 

Zaterdag 27 augustus  
09.00 uur t/m  

zondag 28 augustus  
18.00 uur 

T 551788 (OBS)

Foto van de maand
© Fotografie Annet Eveleens

Oplossing Veur en deur Stitswerd, Rottum en 
Kantens
In het juli-augustusnummer van t Lougnijs werden 10 foto’s afgebeeld van voordeuren in de drie 
dorpen. De vraag hierbij was om de huisnummers van deze deuren op te zoeken en het totaal bij 
elkaar op te tellen.

Hieronder vindt u de 
oplossingen:
Deur 1
Kerkhofsweg 2, Kantens
Deur 2
Langestraat 2, Kantens
Deur 3
Kerkhofsweg 10, Kantens
Deur 4
Stitswerderweg 16, Stitswerd
Deur 5
Jan Boerweg 4-6, Rottum

Deur 6
Kloosterweg 13, Rottum
Deur 7
J. Tilbusscherweg 15, Rottum
Deur 8
Stitswerderweg 3, Stitswerd
Deur 9
Stiel 4, Stitswerd
Deur 10
Stitswerderweg 8, Stitswerd

Het totaal van de huisnummers 
is: 83!

Helaas werden er geen goede 
inzendingen ontvangen, maar 
familie Mus uit Kantens kwam 
er het dichtste bij! Van harte 
gefeliciteerd!
Aan hen wordt binnenkort een 
Gronings pakket overhandigd.

De redactie


