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Erfenis van oom Sjors  
een groot succes!
 
Afgelopen weekend was het zover. Toneelvereniging Advendo stond weer op de planken om 
het publiek een onbezorgde en gezellige avond te bezorgen. En het was geslaagd. Het stuk 
“De erfenis van oom Sjors” stond als een huis! Tijdens het openen van de gordijnen begon het 
publiek al mee te klappen op het ritme van de muziek. De spelers kregen gelijk een lach op 
hun gezicht en waren er meer dan ooit klaar voor om te spelen. Iedereen zat goed in zijn rol, 
elk typetje kwam goed uit de verf.

Het stuk speelde zich af in een 
groot landhuis, waar de twee 
bedienden Bart en Jeanet de 
erfgenamen van de onlangs 
overleden oom Sjors het leven 
zuur proberen te maken. De 
bedienden, tevens criminelen, 
werden geweldig gespeeld 
door Arnold Knot en Charlotte 
von Hebel. Ze hadden van alles 
in petto om de erfgenamen 
maar zo gauw mogelijk het huis 
uit te jagen door middel van 
een zelfverzonnen huisspook. 
Op deze manier konden ze 
zelf met het geld en de nodige 
drugs ervan door gaan. Helaas 
liep dit anders af…

De erfgenamen die het 
landhuis hadden geërfd, het 
echtpaar Hein en Bet, werden 
gespeeld door Willem Jan Knot 
en Miranda Blaauwwiekel. Ze 
zaten zo goed in hun rol, dat 
het leek alsof ze in het echt 
ook al 25 jaar getrouwd waren. 
Heerlijk om naar te kijken!

Broer Daan en schoonzus 
Dora werden gespeeld door 
Marten Miske en Tijn Caspers. 
Dit echtpaar ging mee op 
verkenning van het landhuis, 
wat niet altijd goed afliep voor 
Daan. Hij kreeg niet alleen 
kogels in zijn kont, maar kreeg 
ook vaak de kolder in de kop 

en dacht dan dat Neptunus 
achter hem aan zat. Dora had 
haar handen er maar vol aan.

Natuurlijk werden de 
criminelen aan het eind 
ontmaskerd. Debutant Jordan 
Timmermans speelde een 
geweldige rol. Hij kwam op 
als boswachter, maar bleek 
later van de politie te zijn. Hij 
wist samen met de andere 
twee debutanten van Advendo 
het geheim te ontrafelen. 
Esther Bakker was een tevens 
undercover politieagente en 
Wendy Werkman speelde 
de vrijgezelle zus van Bet. 
Zij ging helemaal op in het 
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avontuur om de criminelen 
te ontmaskeren. Dat maakte 
het plaatje compleet! Naast 
geweldig spel van de spelers 
van Advendo, verzorgde Marnix 
Hartlief het licht en geluid. We 
hopen dat hij ook volgend jaar 
dit weer wil doen, want hij deed 
het fantastisch goed!

Een staande ovatie na afloop 
en een langdurig applaus 
maakte het toneelweekend 
tot een groot succes! 
Toneelvereniging Advendo kijkt 
met een blij gezicht terug op 
dit toneelseizoen en hopen u 
volgend jaar weer te mogen 
ontvangen bij wederom een 
leuk stuk.

Wilt u nog vriend van Advendo 
worden, dat kan altijd! Voor € 
5,00 in het jaar krijgt u alle 
informatie en als eerste de 
kans om kaarten te bestellen. 
Op onze website vindt u daar 
meer informatie over: www.
advendokantens.nl

Tot ziens in 2020!

Lieve toneelgroeten,  
spelers van Advendo
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Uitvaartzorg bij u in de buurt!

 aProfessionele, vakbekwame organisatie

 aTrotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

 aJaarlijks gewaardeerd met een cijfer hoger dan 9

 aUitvaarten tegen eerlijke, lage prijzen 

 aOf, hoe en waar u verzekerd bent, maakt niet uit
 

 Wij staan naast u.

 Uitvaartzorg bij u in de buurt! 
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl

0595 433363

E .  K R E M E R  U I T V A A R T V E R Z O R G E R

Uitvaartzorg van Stad tot Wad

foto’s: Fred Reiffers
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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!

We chatten ff met... 
Nienke Kijlstra, Kooistraat te 
Kantens

Wat is je favoriete muziek? 
Top 40.

In welke tak van sport zou jij 
wel wereldkampioen willen 
worden? 
Voetbal.

Waar kunnen we je in het 
weekend (overdag of ‘s avonds) 
tegenkomen?.
Op feestjes en bij vrienden.

Wat is je favoriete 
vakantiebestemming? 
Italië.

Voor welke gerecht kunnen we 
je ‘s nachts wakker maken? 
Ik wil ‘s nachts niet wakker 
worden gemaakt.

Op welke site ben je vaak te 
vinden? 
Meerdere sociale media 
platforms zoals Instagram.

Hoe ziet jouw toekomstdroom 
er uit? 
Goeie baan, leuk huisje en veel 
reizen.  

Aan welke activiteiten in het 
dorp doe je mee? 
Ik voetbal bij VV Middelstum/
KRC Vrouwen 1.

Wat zou jij in het dorp waar je 
woont willen veranderen en 
waarom? 
Een leuke plek om met 
vrienden te zijn.  

Tot slot, met wie chatten we 
de volgende keer? 
Daan Jensma.  

Vrijwilliger worden bij  
Peuterspeelzaal Poppedijn!
 
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om op maan-
dagochtend als vrijwilliger de leidster van Peuterspeelzaal Pop-
pedijn te helpen. Peuters zijn spontaan en eerlijk, ze vinden het 
heerlijk om voorgelezen te worden, puzzeltjes te maken en buiten 
te spelen. Onze vrijwilligers zijn tussen de 18 en 65 jaar oud, 
komen voor hun plezier, ter overbrugging naar een nieuwe oplei-
ding, om te integreren of te reïntegreren. Hebt u belangstelling? 
Stuur dan een mail naar info@peuterspeelzaleneemsmond.nl. 
U kunt ook bellen naar T 432603. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Alida Slagter 
administratief medewerkster 



5

Een nieuw jaar ligt open voor ons met allerlei verwachtingen en plannen. Met natuurlijk mooie en minder mooie belevenis-
sen. En met misschien ook onverwachte gebeurtenissen…

foto: Alex Wiersma

Het jaar 2019 is alweer een maand oud en ik ben het politieke 
nieuwe jaar begonnen met de nieuwjaarontvangst. Op maandag 
7 januari was er ’s middags van 16.30 tot 18.30 uur op het Pro-
vinciehuis de gelegenheid om op 2018 terug te blikken en het 
glas te heffen op het nieuwe jaar. Alle inwoners en relaties van 
de provincie Groningen waren via de krant of de website uitgeno-
digd. Toen ik na half vijf in de Statenzaal verscheen, zag ik diverse 
mede-Statenleden, gedeputeerden, wethouders, raadsleden, 
bestuurders van het Waterschap en andere organisaties. Maar 
waren er ook wel veel burgers? De Statenzaal was vol mensen en 
ik liep er met mijn drankje om velerlei mensen het beste voor het 
nieuwe jaar te wensen. Opeens werd ik aangesproken door een 
stel uit Rottum dat mij herkende door mijn bijdrage in t Lougnijs. 
Wat een onverwachte leuke ontmoeting!  Aan de zijkant van de 
zaal stond een verhoging met spreekgestoelte en rond vijven nam 
de Commissaris van de Koning, René Paas, het woord. Hij begon 
zijn speech met de terugblik op de vorige nieuwjaarontvangst. 
Toen moest hij onverwacht zijn voorbereiding wijzigen door de 
aardbeving in Zeerijp op maandag 8 januari 2018. Al waren er he-
laas vaker aardbevingen geweest, toen ging het om een wel heel 
krachtige beving. 

In deze speech zat ook een onverwacht aspect door de over 
boord geslagen zeecontainers in de Waddenzee. Het nieuwe jaar 
begon met onheil. Op 2 januari verloor een vrachtschip 270 con-
tainers, waarvan (de inhoud van) vele tientallen containers op de 
Friese Waddeneilanden en op de zeedijken langs de Friese kust 
aanspoelden. Er waren zelfs enkele containers met giftige stoffen. 
De Commissaris van de Koning sprak zijn zorgen uit voor de na-
tuur en zijn waardering voor al die mensen die zich inzetten met 
de opruiming. 

Het jaar 2019 wordt een verkiezingsjaar, een vierdubbel verkie-
zingsjaar met de dubbele verkiezingen voor de Provinciale Staten 
en de Eerste Kamer, die voor de waterschappen en tenslotte de 
Europese Verkiezingen. Misschien komt deze mededeling voor u 
als trouwe lezer wel heel onverwacht: ik heb me niet verkiesbaar 
gesteld voor de komende Provinciale Statenverkiezingen! Sinds 
2015 schrijf ik elke maand in deze column ‘Uit de Staten’ wat ik als 
Statenlid meemaak en plots eindigt voor u dus na 20 maart mijn 
bijdrage…

Hilma Oudman-Dam
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Storm van oma
“Blijf aan de kant”, riep mijn vader. “Langs de huizen lopen”, 
voegde hij er aan toe.
Hij moest zijn stem verheffen om boven het lawaai van de storm 
uit te komen. Mijn vader was altijd heel voorzichtig. Zoals zo 
vaak had hij groot gelijk. De storm had regelmatig een dakpan te 
pakken, die dan op straat uit elkaar kletterde. Wij, mijn ouders, 
mijn broers en ik, liepen door onze straat naar de tramhalte. Door 
langs de kant te lopen vielen de dakpannen als het ware over ons 
heen. De straat lag bezaaid met rode scherven. Beangstigend was 
het wel. Eerst met de tram, dan overstappen op een andere tram 
en vervolgens de NBM-bus naar Huizen. De tramconducteur wees 
ons en de andere passagiers, die net zo moedig waren om met dit 
weer te reizen, erop dat in de volgende zijstraat een grote boom 
omgewaaid was, die zich in de tweede etage had geboord.
In Huizen woonde mijn oma. Eigenlijk was ze niet mijn echte 
oma. Mijn echte oma’s en opa’s heb ik nooit gekend. Ze waren al 
overleden voor of vlak nadat ik ter wereld kwam. Mijn echte opa, 
de vader van mijn vader, was voor de tweede keer getrouwd. Hij 
was dus daarna overleden. Mijn vader woonde toen al niet meer 
thuis en bleef haar halsstarrig zijn kunstmoeder noemen. Later 
heb ik dit overgenomen en noemde ik haar mijn kunstoma. Maar 
in die tijd was ik me dat alles niet bewust en noemde haar oma.
Mijn oma was op 31 januari jarig. Dat was op een zaterdag. 
Zaterdag was in die tijd nog een werk- en schooldag, dus vierden 
wij haar verjaardag op zondag 1 februari. Hoe oud ze werd weet 
ik niet meer. Ik vond haar oud, hoewel ze nauwelijks ouder was 
dan mijn ouders.
Die gebeurtenis, die op mij als klein kereltje zo’n indruk maakte, 
doopte ik ‘de storm van oma’. En onder die naam leefde die 
storm in onze familie voort. Nu zou een behoorlijke storm in mijn 

kindertijd allang vergeten zijn. Ware het niet dat dit alles zich 
aanstaand weekeinde precies 66 jaar geleden afspeelde. Vlak 
voordat wij de tocht naar mijn oma begonnen braken door de 
storm in combinatie met springtij de dijken door en kwamen ruim 
1800 mensen in Zeeland, Zuid-Holland en Brabant om door het 
watergeweld. Jaren later realiseerde ik mij dat mijn ‘storm van 
oma’ de beruchte watersnoodramp van 1953 was.

Sindsdien zijn er vele stormen geweest. Overstromingen ook, 
maar nooit meer op die schaal. Houden we dat zo? Storm en 
springtij hebben we (nog) niet in de hand. Er zijn nu wel zaken 
die we wel in de hand hebben. Door onze bemoeienis warmen 
we de aarde op. Het ijs op Groenland en op het noord- en 
zuidpoolgebied smelt. De zeespiegel wordt hoger en hoger. Wij, 
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handige Hollanders, verhogen de dijken voorlopig wel, maar 
arme laaggelegen landen, zoals Bangladesh, kunnen die strijd 
nauwelijks voeren. Klimaatakkoorden worden gesmeed, maar 
ook weer verworpen. Er moet over een bijna nietszeggende 
slotverklaring dagen en nachten vergaderd worden. Red de aarde, 
roepen velen. De aarde overleeft het wel, die heeft letterlijk voor 
hetere vuren gestaan. Die past zich wel aan. Of de planten en de 
dieren en wij het redden is maar helemaal de vraag. Iedereen, 
behalve een enkele verdwaasde president, is het duidelijk dat 
we wat minderen moeten of in ieder geval anders met energie 
moeten omgaan.
Ik wil optimistisch blijven en ik hoop dat mijn kleinkinderen of hun 
kleinkinderen het nooit over ‘de ramp van opa’ hebben.

Eric de Klerk

rimpelsstitswerd@gmail.com            www.tlougnijs.nl



8

Schaatsfun 
op Kardinge

Schaatsfun….weliswaar op 
kunstijs, maar toch. Op zater-
dag 29 december 2018 ver-
trokken tegen 16.05 uur vanuit 
t Schienvat 25 leden én het 
bestuur van onze ijsvereniging 
naar Kardinge. Daar werd een 
toertocht georganiseerd door 
de KNSB, inclusief stempelpos-
ten en kon er gereden worden 
voor een medaille. Onze gele 
brigade bezette een druk be-

zochte stempelpost langs de 
baan. Bijna 1.100 leden van 
gewest Groningen/Drenthe wa-
ren aanwezig. Na afloop keerde 
men moe, maar voldaan terug 
naar t Schienvat. Jan en Ageeth 
stonden daar al paraat voor de 
hapjes en drankjes, die namens 
de ijsvereniging werden ver-
strekt. Dank voor de gastvrij-
heid en de goede verzorging.

Alpaca-ranch
Vrouwen van Nu afd. Mid-
delstum-Kantens e.o. verzorgt 
op dinsdag 12 februari as. een 
bijzonder leerzame avond over 
Alpaca’s en een Alpaca-ranch. 
Alpaca’s zijn bijzondere dieren 
en Margreet Joling komt op de 
jaarvergadering van de Vrou-
wen van Nu vertellen wat zij 
met haar bedrijf Alpaca-ranch 
doet. Want wat is er zo leuk aan 
deze dieren en wat komt er al-
lemaal bij de verzorging kijken? 
Aanvang is om 20.00 uur in t 
Schienvat te Kantens.
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Natuurijs?
De spanning bij het bestuur 
liep alweer op, toen een eerste 
vorstperiode zich aandiende. 
Wij haalden vier cm ijsdikte, 
voordat het begon te sneeu-
wen en de ijsgroei stagneerde. 
Wij hebben nog wel gepro-
beerd om de sneeuw te vegen, 

maar een zware, mechanische, 
baanveger kon het ijs niet dra-
gen. Zelfs een (zware) mense-
lijke baanveger niet, wat hem 
een nat pak opleverde! 
Kortom, we hebben er alles 
aan gedaan, maar voorlopig is 
het afwachten op een nieuwe, 
strengere vorstperiode.
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Even voorstellen: Mijn naam is Annie van der Zee.
Op 15 april 1935 werd ik geboren in de voorlaatste boerderij 
aan de Delthe (red. Stitswerderweg, tegenover Theebus). Een 
jaar later verhuisden we richting Rottum naar het witte boer-
derijtje tegenover “Kokshuis” en weer een jaar later naar de 2e 
boerderij over het Koksmaar. Een boerderij, waar geen elektri-
citeit en waterleiding was; dus wassen met de hand, strijken 
met kooltjes vuur in het strijkijzer met soms schroeivlekken tot 
gevolg. Water via een pomp in de keuken uit de regenbak en 
dan in een droge zomer zoals 1959 was de regenbak leeg. De 
melkbussen met melk, die naar de melkfabriek in Bedum gin-
gen, kwamen terug gevuld met water van de fabriek. Verlichting 
bestond uit petroleumlampen, later in de kamer gasverlichting. 
Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar wij vonden het 
heel normaal.  
 

baas” burgemeester Cleverin-
ga (een fijner mens moet ik 
nog tegenkomen).  Ook op de 
afdeling Bouw- en Woningtoe-
zicht in het gemeentehuis in 
Uithuizen ben ik nog werkzaam 
geweest. In mei 1961 gingen 
we verhuizen naar de Trekweg 
in Doodstil en vanaf die datum 
ben ik naar de financierings-
bank Van Til in Middelstum 
gegaan.
 
Na ruim een jaar, op 19 juli 
1962, ben ik getrouwd met Siet-
ze Heersema uit Appingedam 
en zijn we verhuisd naar Sid-
deburen. Hier is mijn man 14 
jaren onderwijzer geweest aan 
de Chr. Nat. School. Inmiddels 
hadden we de schoolwoning 
verruild voor een eigen woning, 
waar we nu nog steeds wonen. 
In 1976 werd mijn man leraar 
Nederlands en Duits aan de 
Chr. Mavo in Siddeburen. Op 
25 december 1964 werd ons 
“kerstkindje”, een dochter ge-
boren; een verjaardagskado 
voor mijn man, die ook op 
25 december jarig is. Op 15 
september 1966 werden we 
verblijd met een 2e dochter 

Zo was het ook normaal, dat 
de postbode ‘s middags tussen 
twaalf en één uur en ‘s avonds 
om plm. half zes langs kwam. 
(Die goeie, oude tijd? Beslist 
niet!). Zonder te verhuizen 
heeft deze boerderij verschil-
lende adressen gehad, eerst 
C93, later Rottumerweg 17 en 
nu is het J.Tilbusscherweg 17.                                                                                                                                            
De lagere school bezocht ik, 
evenals m’n zussen in Stitswerd 
(in Rottum was geen school 
meer). In september 1948 ging 
ik zes keer per week naar de 
H.B.S. in Warffum; dus ook ’s 
zaterdags, op de fiets zonder 
versnelling heen en weer via 
Usquert. Een busverbinding 
met Warffum was er niet, maar 
je wist niet beter.  Ondanks 
alles heb ik op de boerderij een 
mooie jeugd gehad. Mijn zus 
Rudi en ik waren echte “boe-
renmeiden”: altijd bij en met de 

dieren bezig. Paarden waren 
onze lievelingsdieren en als ze 
overdag niet hadden gewerkt, 
mochten wij ’s avonds met 
hen uit rijden. We deden werk-
zaamheden als de oogst bin-
nen halen, eggen en achter het 
rolblok lopen. Als het maar met 
paarden werken was. Koeien-
melken met de hand behoorde 
ook tot onze werkzaamheden; 
iedere morgen om 05.00 uur 
opstaan; daar wen je ook aan.                                                                                                            
In 1953 ging ik werk zoeken en 
kwam ik in Middelstum op het 
gemeentehuis terecht. Hier 
bleef ik tot juli 1955, want toen 
ging Rudi trouwen en moest ik 
thuis helpen. Later ben ik voor 
halve dagen (’s middags) op het 
gemeentehuis in Kantens werk-
zaam geweest. Arend Schrage, 
later Evert Kapma, Willy van 
Dam en Johan de Lange waren 
mijn collega’s en natuurlijk “de 

en op 21 april 1969 kregen 
we nog een zoon. Onze beide 
dochters zijn getrouwd en we 
hebben 4 kleinkinderen (3 jon-
gens en 1 meisje). Onze zoon 
is vrijgezel. Ze wonen resp. in 
Uithuizermeeden, Borger en 
Siddeburen.
 
Wij zijn beiden nog redelijk 
goed gezond en goed ter been; 
alhoewel ik jaren geleden een 
tegenslag te verwerken kreeg, 
toen de oogarts mij vertelde, 
dat ik de oogziekte “macula 
degeneratie” had en zodoende 
nu weinig meer duidelijk zie. 
M’n hobby’s lezen en kaarten 
maken kan ik nog gedeelte-
lijk uitoefenen met hulp van 
een goed verlichte loep. Een 
boek lezen is er niet meer bij. 
Maar….er zijn ergere dingen en 
we laten de moed niet zakken. 
Dit was in het kort mijn levens-
loop.                                    
Een hartelijke groet aan alle 
bekenden.

Annie van der Zee



11

Voorlichtingsavond Kantsterbos door Staatsbosbeheer 
op 10 januari 2019
Vooruitlopend op deze avond plaatste Staatsbosbeheer een informatief stukje tekst in de decembereditie van t Lougnijs en daardoor was 
de opkomst uitstekend. Staatsbosbeheer werd door drie jonge mannen vertegenwoordigd, waaronder Marcel Jager, onze voormalige bos-
wachter. Onze huidige boswachter Dennis Moerkerken was verhinderd i.v.m. de aanspoelende containers op de Waddeneilanden.

Algemene informatie:
De essentaksterfte arriveerde 
in 2010 in Nederland vanuit 
Polen. Het blijkt nu, dat 95% 
van de essen volledig zijn 
aangetast en dat de Honing-
zwam zich aan de zieke bomen 
te goed doet. De combinatie 
van beiden wordt nu als een 
bedreiging van de veiligheid 
gezien, omdat bomen pardoes 
kunnen omvallen en passanten 
verwond kunnen raken. De 
Honingzwam tast namelijk de 
wortels van de es aan, waar-
door de es zijn anker verliest. 
Staatsbosbeheer heeft daarom 
besloten om op grote schaal de 
aangetaste essen te verwij-
deren. In de veiligheidszone 
langs erven, wegen en paden 
worden alle essen weggehaald, 
in de kernen van het bos kern 
worden waar mogelijk nog 
vitaal ogende essen gespaard. 
Op het Hogeland zijn 30% van 
alle bomen essen.

Te verwachten acties:
1. Tussen eind januari en 15 
maart zal er in ons bos worden 
gewerkt. Voorafgaand aan de 
werkzaamheden wordt de te 
beschermen flora en fauna in 
beeld gebracht en hier wordt 
tijdens de uitvoering rekening 
mee gehouden. In het vogel-
broedseizoen tussen 15 maart 
tot en met 15 juli mogen er 
geen activiteiten in het bos 
plaatsvinden.  Het bos zal er 
een poos triest uitzien na de 
kap, maar zal toch redelijk snel 
begroeid raken met uitlopende 
struiken en lage plantengroei, 

Kiona Stel is onze dorpencoör-
dinator en kan worden bena-
derd voor ideeën aangaande 
de komende activiteiten en de 
toekomstige herinrichting.  
Bel haar op M 06-15567811 
of bezoek haar in t Schienvat 
tussen 15.00 – 16.30 op de 1ste 
woensdag van de maand en ie-
dere 3de vrijdag van de maand. 
Je kunt ook mailen:  
k.stel@hethogeland.nl 
Het VDK heeft een boscommis-
sie samengesteld, die in nauw 
contact met onze boswachter 
zal blijven tijdens de kapactivi-
teiten. Staatsbosbeheer zal in 
de week voorafgaand aan de 
activiteiten duidelijk aangeven 
waar en wanneer er gekapt 
gaat worden en zal borg staan 
voor een veilige gang van 
zaken. Verder zullen eventueel 
stukgeraakte paden door hen 
hersteld achtergelaten worden.

Namens de aanwezigen, 
Marjolein Kromhout

vooral omdat er meer licht op 
de bosbodem gaat vallen. 
2. De herplant zal volgende 
winter (2020) plaatsvinden. 
Voor de herplant van de essen-
bossen is in samenwerking met 
Landschapsbeheer Groningen 
een subsidie-aanvraag gedaan.  
In de aankomende periode 
wordt gewerkt aan een herin-
richtingsplan welke in de peri-
ode voorafgaand (november) 
met de bewoners van Kantens 
verder wordt uitgewerkt.

Herinrichting:
Vooral in het agrarische land-
schap zijn dorpsbosjes waar-
devol, om zo de biodiversiteit 
van bijv. vogels te waarborgen 
(in 21 bosjes werden wel 60 
broedvogels geïnventariseerd 
(waaronder 7 op de rode lijst).
De omvorming van productie-
bos tot multifunctioneel bos 
zal gaan plaatsvinden, met een 
veel natuurlijker opbouw: 

van zoom met lage plan-
tengroei, naar mantel met 
struiken, naar bos met bomen. 
Er zijn 16 verschillende bomen 
en 16 verschillende struiken, 
waaruit gekozen kan worden 
bij de herplant. 
Het plegen van onderhoud in 
een productiebos is anders 
dan die in een multifunctioneel 
bos. In het multifunctionele 
bos zal ook gekapt worden met 
het oog op economische winst, 
maar deze kap zal nauwelijks 
merkbaar zijn, omdat het om 
bomen her en der zal gaan en 
niet om een heel vak ineens. 

Het dunnen zal er eens per vijf 
jaar gaan plaatsvinden. 

Lokale situatie:
De waterhuishouding in het 
bos is toenemend slecht. 
Een aantal vakken met dode 
bomen zijn erg nat. Er zijn ook 
doorstroomproblemen, waar 
de IJsvereniging tegenaan 
loopt: het is bijna niet meer 
mogelijk de schaatsbaan in de 
winter onder water te hou-
den, omdat de watertoevoer 
ernaartoe vanuit het Boter-
diep niet meer functioneert. 
Reparatiekosten zijn heel hoog 
en niet op te brengen door de 
IJsvereniging. De gemeente is 
hiervoor het aanspreekpunt. 
Ook de bos-sloten zijn lang 
niet geschoond en de zijkanten 
vaak dermate overgroeid, dat 
evt. machinerie er niet meer bij 
kan komen. Staatsbosbeheer 
zal deze problematiek nader 
bekijken.  
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WINTERSTOP bij vv K.R.C.
De winterstop is de periode waarin er niet gesport wordt gedu-
rende de koude winterperiode. De term is vooral bekend door het 
voetbal. Maar ook in andere sporten kennen ze een periode dat 
er niet gesport wordt. De winterstop is veelal bedoeld om spor-
ters en de sportvelden te sparen. Sommige sporten “verhuizen” 
naar de zaal. Zo ook voor vv K.R.C.; de senioren en SJO KRC/ZEC 
JO17 hebben deelgenomen aan de Hogelandcup; ze waren hier 
niet erg succesvol helaas. Als je een veldspeler bent, speel je een 
heel ander soort voetbal dan in de zaal, maar het plezier was er 
gelukkig niet minder om. De jeugd doet momenteel mee met de 
ZWC (Zaal Winter Competitie).
De vrouwen van ons samenwerkingsteam en de senioren van KRC 
1, KRC 2 en 35+ hebben een fantastisch begin gemaakt van het 
voetbalseizoen 2018/2019. Hopelijk zetten ze deze trend door in 
2019. 
De eindstanden van alle teams vindt u hieronder:

Bowlen vv K.R.C.  
 
Naast het zaalvoetbal op zaterdagavond organiseert vv 
K.R.C. op 16 februari ook weer een gezellig avondje bowlen 
(voor alle leden, donateurs, vrijwilligers en sponsoren) in de 
Mencke te Uithuizen! Aanvang: 19.00 uur. Opgave niet nodig. 
Deelname is gratis!
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Tijdstraf bij (eerste) gele kaart
Ter info:
De scheidsrechter bepaalt tijdens een wedstrijd wat wel en niet kan. Wanneer krijgt een speler een gele of rode kaart? In de B-categorie 
van het amateurvoetbal kan de leidsman besluiten een tijdstraf toe te kennen. Een directe afkoelperiode voor de speler en direct 
voelbaar voor zowel de spelers als het hele team. Omdat gele kaarten niet op het wedstrijdformulier komen te staan – en dus niet 
kunnen leiden tot een uitsluiting – levert deze maatregel minder administratie op voor de scheidsrechter en de vereniging. Kortom: 
direct straffen en minder gedoe. Hieronder worden de meest gestelde vragen beantwoord.

Wat levert de tijdstraf op?
Deze straf is direct voelbaar 
voor zowel speler als team; 
een directe afkoelperiode. 
Bijkomend voordeel van deze 
maatregel is dat de KNVB 
hiermee de administratieve last 
van verenigingen verlaagt.

Op welke wijze leidt dit tot het 
aanpakken van geweld?
Omdat de straf direct voelbaar 
is voor de speler zelf én voor 
het team (dat meteen tien 
minuten lang met een speler 
minder verder moet), hoopt de 
KNVB dat hiervan een grotere 
preventieve werking uitgaat. 
Minstens zo belangrijk is de 
bijbehorende afkoelperiode, 
waarin betreffende speler eerst 
‘tot tien kan tellen’ voordat hij/
zij weer onderdeel wordt van 
het team op het veld.
 
Zorgt dit niet voor juist méér 
verantwoordelijkheid/druk 
voor de scheidsrechter? 
Het toezicht op de speler aan 
wie de tijdstraf is opgelegd, is 
inderdaad in handen van de 
scheidsrechter. Het bijhouden 
van de tijd bij een of meerdere 
tijdstraffen is weliswaar een 
extra taak, maar de KNVB gaat 
ervan uit dat deze taak door 
de scheidsrechters prima is 
uit te voeren. Mocht dit in de 
praktijk anders zijn, dan zal dit 
worden vastgelegd tijdens de 
evaluaties. Overigens hebben 
veel scheidsrechters al ervaring 

met de (vijfminuten)tijdstraf. 
 
Wordt een gele kaart na het 
uitzitten van de tijdstraf nog 
wel geregistreerd? 
Nee, het opleggen van een 
tijdstraf heeft naderhand 
geen verdere gevolgen voor 
betreffende speler. Er wordt 
dus later geen andere straf 
meer uitgesproken. 
 
Waarom worden de gele 
kaarten nu niet meer 
geregistreerd? 
De straf is al direct toegepast 
en uitgezeten. Anders zou er 
sprake zijn van een dubbele 
straf. Bijkomend voordeel is 
dat hiermee de administratieve 
last van de verenigingen wordt 
verlaagd. 
 
Wat gebeurt er als iemand een 
tweede gele kaart krijgt? 
De tijdstraf kan slechts 
eenmaal per speler per 
wedstrijd worden opgelegd 
bij een waarschuwing. Hierbij 
moet de scheidsrechter 
wel de gele kaart tonen. Bij 
een tweede waarschuwing 
(tweede gele kaart) toont de 
scheidsrechter de betreffende 
speler een rode kaart. Hij of 
zij moet dan definitief het 
veld verlaten, zonder dat dit 
tuchtrechtelijke gevolgen heeft.
 
Stel dat meerdere spelers 
binnen de tien minuten 
tijdstraf krijgen. Met hoeveel 

spelers moet een team 
minimaal op het veld staan? 
Als het aantal spelers van 
een elftal vanwege het 
aantal tijdstraffen onder 
de zeven daalt, moet de 
wedstrijd worden gestaakt. 
Het betreffende team is dan 
schuldig aan het staken van de 
wedstrijd.
 
Wat gebeurt er als de keeper 
een gele kaart krijgt?
Als een keeper een tijdstraf 
krijgt opgelegd, moet een 
andere (veld)speler zijn 
plaats in het doel innemen. 
Deze speler moet door het 
aantrekken van afwijkende 
kleding als keeper herkenbaar 
zijn. 
 

Nieuwjaarsverloting vv K.R.C. 
Op 5 januari jl. vond de trekking plaats van de nieuwjaarsverloting 
van vv K.R.C. Hieronder vindt u de trekkingsuitslag:

1e prijs  € 150,00 op  lotnr.1258
2e prijs   €   75,00 op  lotnr.2055
3e prijs  €   50,00 op  lotnr.1228
4e prijs  €   25,00 op  lotnr.1652
5e prijs  €   25,00 op  lotnr.1921
6e prijs  €   10,00 op  lotnr.2140
7e prijs  €   10,00 op  lotnr.2132
8e prijs  €     5,00 op  lotnr.1765

Gewonnen prijzen zijn tot zes maand na de trekking af te halen bij 
de penningmeester van vv K.R.C.: 
Dhr. E. Bakker, Stitswerderlaan 11, 9995PC Kantens 

Waarom geldt de tijdstraf 
alleen in de B-categorie?
Waarom niet in het hele 
amateurvoetbal? De 
KNVB merkt dat door het 
recreatieve karakter van de 
B-categorie gele kaarten vaak 
niet aan de KNVB worden 
doorgegeven. Met de nieuwe 
maatregel wordt de door de 
scheidsrechter aangegeven 
straf dus echter altijd en direct 
toegepast. 
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VDK Nieuws 
Buurtschouw
In dit Lougnijsnummer is een door de gemeente opgesteld 
verslag opgenomen met vragen en antwoorden van de ge-
meente over de buurtschouw van oktober 2018. Een belang-
rijk bespreekpunt is de telkens terugkerende wens voor ver-
lenging van het voetpad aan de Middelstumerweg tot aan de 
brug richting Middelstum, omdat daar voor voetgangers spra-
ke is van een gevaarlijke situatie. Antwoord van de gemeente 
is dat het onderwerp wordt opgenomen in een opgevraagd 
verkeersdeskundig advies. Omdat een dergelijk advies wel-
eens enige tijd op zich kan laten wachten en het snel treffen 
van maatregelen belangrijk is, heeft VDK een brief naar de 
gemeente gestuurd, waarin zij de gevaarlijke situatie voor 
voetgangers benadrukt. Verder is het eventuele risico voor 
aansprakelijkheid van de overheid (gemeente of provincie) 
in geval van ongelukken in de brief weergegeven. VDK hoopt 
daarmee het proces inzake verlenging van het voetpad te 
versnellen.

1. Algemeen
 Is er een planning 

beschikbaar van alle activiteiten 
die vanuit de gemeente in 
Kantens plaatsvinden c.q. 
beleid wat de gemeente 
nastreeft inzake onderhoud 
van groen en grijs? Het is een 
idee om werkzaamheden van 
te voren aan te kondigen in het 
gemeentenieuws. 
 

 Wordt er aangekondigd als 
de straten worden geveegd en 
hoe??
Antwoord: in verband met de 
herindeling is de planning voor 
2019 niet bekend. Onderhoud 
van bijv. sportvelden wordt met 

worden gereden. 

 Door op het rechtergedeelte 
van de Middelstumerweg een 
fietspad te creëren door een 
afwijkende kleur steenslag te 
hanteren, kan te hard rijden 
worden beperkt. 

 De bewoners van 
Langestraat 27 hebben een zelf 
geproduceerd 30 km/h-bord  
aan de regenpijp bevestigd. Het 
zorgt voor een extra nadruk op 
de maximumsnelheid van 30 
km/h.
Antwoord: zie punt 2

Verkeersdruk
 Er is sprake van 

vrachtverkeer en overig zwaar 
transport door Kantens. 
De wegen zijn niet berekend 
op steeds zwaarder geworden 
voertuigen, daardoor is er 
aanzienlijke overlast ontstaan 
binnen de dorpskern (met 
name aan de Langestraat). 
Regelmatig wijken brede 
voertuigen uit en wordt 
het trottoir gebruikt als 
weg. Hierdoor is er aan 
de Langestraat reeds een 
lantaarnpaal gesneuveld.
Een rondweg om de kern van 
Kantens heen (aanvang voor 
Middelstumerweg 
nr. 44, achter het bos langs 
naar de Usquerderweg zou 
het probleem van snelheid en 
verkeersdruk verhelpen.
Antwoord: zie punt 2

4 Parkeren
 Punt uit 2011: In de 

Kooistraat staan vaak auto’s 
geparkeerd in de bocht. Het 
gaat om auto’s van bewoners. 
Kunnen hier parkeerplekken 
gecreëerd worden?  

 Betreffende parkeersituatie 
geldt ook regelmatig voor de 
Bredewegstraat, de Poelestraat 
en de Kerkhofsweg
Antwoord: zie punt 2

5 Groen
 Op een aantal plaatsen 

in het dorp groeien heggen 
dermate hoog waardoor 
er verkeersgevaarlijke 
situaties ontstaan, ook als de 
maximumsnelheid van 30 km/h 
wordt overschreden.
Antwoord: zie punt 2 

 De tuin bij huis op nr. 47 
(Kooistraat) ziet er slecht 
onderhouden uit. Het betreft 
terrein van de Delthe. Het 

Extra voorziening  
voor de kerstboom
Wij zijn op zoek naar een elek-
tricien die ons kan helpen om 
voor de kerstboom een vaste 
dubbele 220V waterdichte 
aansluiting te realiseren. Deze 
zal vanuit t Schienvat naar de 
grondkoker waar de boom in 
wordt gezet gerealiseerd moe-
ten worden. Omdat dit veilig 
moet gebeuren zijn wij dus op 
zoek naar iemand die hierbij 
kan helpen. Bent u bereid ons 
te helpen dan graag even con-
tact opnemen met: Pieter Knot 
(M 06-46700268 of E p.knot@
home.nl).

Onderhoud schandpaal
Bij inspectie van de schand-
paal is gebleken dat er nodig 

onderhoud gepleegd moet 
worden aan de Schandpaal: de 
metalen band moet behandeld 
c.q. vervangen worden. Tevens 
moet het houtwerk behandeld 
worden voor zover dit nog mo-
gelijk is.
De paal zal verwijderd moeten 
worden zodat de herstelwerk-
zaamheden beter kunnen 
worden uitgevoerd. Na herstel 
zal de paal in volle glorie weer 
zijn vertrouwde plaats terug 
krijgen.
We hebben Jacob Wever om 
advies gevraagd en hij heeft 
toegezegd de benodigde werk-
zaamheden te kunnen uitvoe-
ren. Hiervoor alvast onze dank.

Bestuur VDK Kantens

Vragen en antwoorden  
buurtschouw Kantens 2018

de betreffende verenigingen 
gecommuniceerd. Veegrondes 
en dergelijke zouden in de 
toekomst via gemeentenieuws 
gecommuniceerd kunnen 
worden. Uw voorstel wordt 
meegenomen  na de herindeling.  

 Als de gemeente zelf 
regelmatig een ronde maakt 
door de straten, kan de 
gemeente de aangegeven 
situaties zelf vaststellen. 
Intern de beheersmaatregelen 
aanscherpen kan ergernis 
binnen de buurt voorkomen.
Antwoord: als u als inwoner 
gebreken constateert, dan 
kunt u dit het beste melden bij 

de gemeente. U zult gebreken 
aanzienlijk sneller signaleren dan 
wij dat in onze rondes kunnen 
doen.

2 Verkeer/veiligheid/parkeren
 Verlenging van het voetpad 

aan de Middelstumerweg. 
De Middelstumerweg is 
opgenomen in diverse 
wandelroutes, waardoor 
aanmerkelijk meer voetgangers 
gebruik maken van dit tracé 
dan in het verleden. Het 
voetpad stopt echter vanuit de 
dorpskern richting Middelstum 
bij nr. 24. Van nr. 24 tot en 
met nr. 44 is er vraag naar 
verlenging van dit voetpad. 
De Middelstumerweg is een 
provinciale weg. Het gevaarlijke 
stuk van nr. 24 t/m 44 ligt 
na het plaatsnaambord, dus 
binnen de gemeentegrens. 
Meerdere malen is de 
gemeente gevraagd de 
coördinatie op zich te nemen 
met de diverse beheerders 
van de weg en de berm ter 
realisatie van verlenging van 
het voetpad. De gemeente 
heeft volgens de inwoners 
van Kantens een morele 
plicht zich in te zetten 
voor een verbetering van 
de verkeersveiligheid van 
voetgangers. De gemeente 
zou het punt opnemen in het 
overleg met de Provincie. 
Dit in combinatie zien 
met een verlaging van de 
maximumsnelheid van 
60 naar 30 km/h, een 
strook rode steenslag, het 
vaker controleren van de 
maximumsnelheid door een 
meetwagen c.q. een lasergun.
Antwoord: de situatie is bekeken. 
Er wordt een verkeersdeskundig 
advies opgevraagd voor het 
gehele dorp, om onveilige 
situaties in en rondom het 
dorp adequaat op te pakken. 
Via Dorpsbelangen zullen de 
uitkomsten en vervolgacties met 
u gedeeld worden.
 
3 Verkeerssnelheid

 Over het traject 
Middelstumerweg-einde 
Langestraat (vanaf de brug tot 
aan de molen) wordt ondanks 
een 30 km-zone structureel 
te hard gereden. Door het 30 
km tracé bij aanvang van de 
bebouwde kom te laten ingaan 
en niet pas later in het dorp 
zoals nu het geval, dient de 
snelheid eerder aangepast te 
worden en zal er eerder met 
een lagere snelheid moeten 
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terrein lijkt in bruikleen aan de 
bewoners te zijn verstrekt.
Antwoord: de gemeente zal dit 
signaal doorgeven aan de Delthe. 

 Het is op sommige plekken 
vaak behoorlijk (te) groen 
(onkruid). Bijvoorbeeld het pad 
Molenweg-Langestraat. 

 Wat is de onderhoud-
frequentie aan Groen? Er 
wordt wel geharkt, maar niet 
opgeruimd (om financiële 
redenen.) Eenmaal per drie 
weken schoffelen is niet ideaal, 
het onkruid staat er zo weer. 
Het plantsoen zou veel schoner 
kunnen.  

 De sloot aan de kant van de 
Oosterweg wordt niet gemaaid/
onderhouden, iets wat wel is 
afgesproken.
Het gras bij de molen staat 
heel erg hoog. In de steenslag 
rondom de molen zit veel 
onkruid. 
Antwoord: doordat er geen gif 
meer gespoten mag worden, 
wordt het onkruid weggebrand. 
De wortels gaan hierbij niet altijd 
meteen dood, waardoor het 
onkruid snel terug komt. Graag 
melden als het onkruid te snel 
terug komt, want dan kan de 
desbetreffende uitvoerende partij 
worden aangesproken.
Dit geldt voor al het onderhoud 
van de openbare ruimte, mocht 
dit niet aan de norm voldoen, 
dan graag contact opnemen 
met de gemeente. De door u 
aangedragen punten zullen  
worden opgepakt. 

 In 2017 zijn aan weerszijden 
van de oostelijke toegang 
tot de Antoniuskerk twee 
beeldbepalende zieke bomen 
gekapt. Er bestaat binnen een 
jaar een herplantingsplicht.
Antwoord: De gemeente heeft 
contact opgenomen met het 
kerkbestuur en hen aangeboden 
ondersteuning te bieden bij 
de herplant van de bomen. 
Bij de herplant zal rekening 
gehouden worden met de 
tegenoverliggende bomen. Naar 
verwachting zullen de bomen in 
het plantseizoen  2018 – 2019 
worden geplant. 

 Op verschillende plaatsen 
in het dorp ondervinden 
inwoners overlast van 
hondenpoep.
Antwoord: in het dorp zijn 
dispensers geplaatst om deze 
overlast te beperken.

6 Algemeen
 Kooistraat: De bestrating is 

weggezakt.
 Pastorieweg bij nr. 31/

Kooistraat nr. 65-73: De 
stoeptegels liggen hier ongelijk.
Antwoord: dit is een bekend 
terugkerend probleem, welke 
naar verwachting groter zal 
moeten worden aangepakt. 
Hier zal na de herindeling naar 
gekeken worden. 
Eventuele onregelmatigheden 
graag doorgeven zodat dit kan 
worden opgelost. 

 Voetpaden: Het gebruik 
van de voetpaden wordt 
belemmerd (zeker voor 
rolstoelgebruikers/
rollatorgebruikers en 
wandelwagengebruikers) 
doordat er dingen staan die 
elders zouden horen te staan 
c.q. er tijdelijk horen te staan.
Antwoord: In eerste instantie 
dienen inwoners in een dorp 
elkaar hierop aan te kunnen 
spreken. Mocht de veroorzaker 
van de overlast hierna geen 
actie ondernemen, dan dit 
graag melden bij de gemeente. 
Handhaving kan dan langs 
komen om de betreffende 
inwoner hierop aan te spreken. 

Kantsterbos/banken
 Aan de ingang van de 

bospaden staan tegenstrijdige 
borden, een gebodsbord 
‘alleen voor wandelaars’ en 
een bord ‘vrije toegang voor 
wandelaars en fietsers’. 

 Te verbeteren periodiek 
onderhoud van de bospaden 
blijft onvoldoende en is een 
terugkerend aandachtspunt. 

 Onvoldoende onderhoud  
van de berm rondom een 
bankje in het Kantsterbos leidt 
ertoe dat het bankje wordt 
overwoekerd door onkruid en 
er beperkt uitzicht is als erop 
wordt gezeten. 

 Het bankje en de tafel bij het 
vennetje in het Kantsterbos zijn 
door vandalen vernield.  

 De bermen van de 
slootwallen in het bos worden 
slecht onderhouden. Bij 
het voetbalveld leidt dit tot 
problemen inzake ballen welke 
over de omheining worden 
geschoten en niet terug te 
vinden zijn.  
Antwoord: Op dit moment 
zijn veel paden dusdanig dicht 

gegroeid dat de gemeente er 
niet meer bij kan komen. Als 
gevolg van de essentaksterfte 
zal Staatsbosbeheer in het 
voorjaar 2019 groot onderhoud 
plegen. De gemeente zal met 
Staatsbosbeheer contact 
opnemen om gezamenlijk te 
kijken naar de infrastructuur en 
onderhoudsmogelijkheden van 
het bos en de paden.
Er is vanuit het dorp een 
werkgroep bezig die ook plannen 
hebben voor het bos, zodat jong 
en oud prettig kunnen wandelen 
in het bos. Deze plannen zullen 
geïntegreerd worden.
Dan zal ook bekeken worden 
of het bankje vervangen of 
verwijderd moet worden. Op dit 
moment kunnen we vanwege 
de omstandigheden niet zonder 
grote schade aan de paden aan 
te richten bij het bankje komen. 
Als de weersomstandigheden het 
toestaan, of als Staatsbosbeheer 
begint met de werkzaamheden, 
zullen we het bankje verwijderen.   

 Zeecontainer/Boterdiep: Laat 
de regelgeving ‘permanente 
aanleg’ van vaartuigen en 
betreffende container toe? Is 
dit een gemeentelijke- of een 
waterschap verantwoordelijk. 
Is er een verplichting inzake 
liggeld? Is er controle- en 
handhavingsbeleid? 
Antwoord: in november 
2017 heeft het Waterschap 
een inspectie gedaan en 
geconstateerd dat deze container 
hier kan en mag blijven liggen.

7 Straatverlichting
 Worden de straatlantaarns 

op werking gecontroleerd? 

 Het pad van de Langestraat 
naar de Poelestraat is verlicht, 
maar bewoners ervaren de 
verlichting als storend.
Antwoord: Er worden geen 
rondes gemaakt om de 
verlichting te constateren. 
Bij klachten dit graag melden 
bij de gemeente o.v.v. het 
nummer van de lantaarnpaal. 
Deze is te vinden op de 
mast zelf. De klacht van 
de Langestraat naar de 
Poelestraat zal intern worden 
doorgegeven.  

 Aan de Oosterweg, de 

secundaire weg naar de woning 
met huisnummer 6 ontbreekt 
vanaf nummer 2 openbare 
verlichting
Antwoord: dit betreft particulier 
terrein, de gemeente zal geen 
openbare verlichting aanleggen. 

8 Sportveld
 Het onverzorgde aanzicht 

van het veld/accommodatie en 
de kwaliteit van de oefenhoek 
en hoofdveld zijn al sinds 2002 
onderwerp van gesprek met de 
gemeente en tot dusver zonder 
resultaat. 
Antwoord: er zijn gesprekken 
tussen gemeente en de 
voetbalvereniging over dit 
onderwerp.  

 AED bij het sportveld 
onvoldoende bereikbaar.
In de gang van het 
sportcomplex van vv K.R.C. 
is een AED opgehangen. Bij 
calamiteiten is deze AED alleen 
bereikbaar als er activiteiten 
plaatsvinden. Het grootste 
gedeelte van de week is dat 
niet het geval.
Antwoord: Het is mogelijk om 
subsidie aan te vragen voor een 
buitenkast. Voor ondersteuning 
bij deze aanvraag kan contact 
worden opgenomen met Kiona 
Stel, dorpencoördinator.

9 Strooien
 Hoe kun je bij gladheid toch 

de straat op? 
Antwoord: De gemeente strooit 
niet in het gehele dorp, alleen 
op de hoofdroutes. Daarnaast 
faciliteert de gemeente in de 
bevoorrading van zout in de 
dorpen om onveilige situaties 
te voorkomen. Hiertoe zijn – in 
overleg met Dorpsbelangen – op 
strategische plaatsen zoutbakken 
in het dorp geplaatst. Tijdens 
de schouw zijn deze locaties 
nader bekeken en daar waar 
gewenst aangepast. Samen 
met de buurtwerkers van 
Mensenwerk kan met inwoners 
een ‘stratenstrooiplan’ worden 
opgesteld, waarbij mensen elkaar 
helpen om de stoep te strooien 
van degene die hiertoe zelf niet 
in staat is. De bewoners die dit 
graag willen kunnen contact 
opnemen met de gemeente, 
dorpencoördinator Kiona Stel.
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Hans Knook
U en ik hebben allemaal een naam, om precies te zijn een voor- 
en achternaam. De voornaam kan gekozen worden, maar veelal 
is de achternaam een gegeven. De achternaam zegt vaak waar 
de voorouders hebben gewoond toen hun naam ontstond. Door 
migratie vind je in ons gebied vele verschillende namen die hun 
oorsprong elders hebben.

Zo is het ook met de naam van 
Hans Knook. De herkomst van 
de naam is niet bekend. Hans, 
die aan de Hogeweg tussen 
Rottum en Usquert woont, 
kwam als baby naar de pro-
vincie Groningen. Zijn ouders, 
oom en tante met hun gezin 
en opa en oma, verhuisden 
van Heijningen (bij Dinteloord, 
Noord-Brabant) in 1969 eerst 
naar Spijk. De familie Knook is 
verhuisd vanwege onteigening 
i.v.m. de aanleg van de A4, die 
daadwerkelijk een kleine 40 
jaar later is gerealiseerd. Ze 
hadden samen een gemengd 
bedrijf. In 1976 is zijn vader 

verhuisd naar Rottum omdat 
ze in Rottum hun bedrijf kon-
den uitbreiden en gingen ze 
alleen met akkerbouw verder. 
Een jaar later werd de boerderij 
door een brand in de as gelegd, 
vandaar dat er nu een ‘moder-
nere versie’ van een boerderij 
staat. In de negentiger jaren 
zijn de broers elk hun weg 
gegaan en bleven Hans en zijn 
ouders in Rottum, met dat deel 
van het bedrijf.
Na de lagere school in Uithui-
zen ging Hans naar het HHC 
in Warffum. Met het Athe-
neum-diploma op zak werd 
er in Groningen op de Hogere 
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Landbouwschool Agrarische 
Bedrijfseconomie gestudeerd. 
Tenslotte studeerde Hans in 
Wageningen Agrarische Be-
drijfskunde. Na het afstuderen 
bleef Hans nog een tijdje in het 
voor hem gezellige Wagenin-
gen en verdiende de kost als 
taxichauffeur. Taxichauffeur 
was toch heel iets anders dan 
waar hij in afgestudeerd was. 
Dat vond z’n vader toch wel 
jammer. Dit gegeven kwam 
ter sprake toen Knook senior 
in gesprek kwam met Koos 
Koop van Koop Landbouw uit 
Usquert, die een partij uien 
wilde kopen bij Knook.
Zo’n man konden ze in Usquert 
bij Koop Landbouw wel gebrui-
ken. Hans kreeg in 1995 een 
administratieve functie. Na 
ruim drie jaar werd hij adjunct 
en is inmiddels directeur.
Koop Usquert (plaatselijk be-
kend als Waddenpeen) bestaat 
eigenlijk uit twee delen: Koop 
Landbouw, die zich net als 
een regulier akkerbouwbedrijf 
bezighoudt met het telen van 
diverse gewassen en Koop Koe-
ling die gespecialiseerd is in de 
wortelverwerking en -koeling. 

Met de wortelen beperken ze 
zich niet tot alleen de zelf ge-
teelde wortelen maar ook die 
van derden. Ze hebben een 
‘eigen merk’ genaamd Wadden-
peen, maar hebben ook een 
samenwerkingsverband met 
enkele soortgelijke bedrijven, 
elders in Nederland, onder de 
naam Topcarrots.
Er zijn vijftien vaste medewer-
kers, bij drukke werkzaamhe-
den komen daar nog tussen 
de vier en zes losse krachten 
bij. Met elkaar hebben de 
medewerkers zo’n 400 ha te 
bewerken. De wortelen zijn het 
belangrijkste gewas met verder 
aardappelen, suikerbieten, 
uien, agrarisch natuurbeheer 
en tarwe.
Op de thuisbasis is het één en 
ander veranderd: Hans heeft 
sinds zes jaar een lat relatie en 
z’n moeder woont in Uithuizen. 
De boerderij heeft nog dezelfde 
40 ha grond als toen z’n ouders 
het kochten. Ongeveer de helft 
verhuurt Hans en de rest wordt 
ingezaaid met graangewassen.

Zwanny Hofman
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AGENDA Rottum
 
Dorpshuis Kloosterstee
Elke woensdagavond
19.30 uur
Repetitie Kloosterspeulers

Zaterdag 2 februari
20.00 uur 
Klaverjassen Röttumer 
Roemjoagers

Dinsdag 5 februari
10.00 - 12.00 uur
Koffiemorgen gezellig 
samenzijn

Vrijdag 15 februari
20.00 uur
Jaarvergadering VDR
 

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis
 

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag op de even-weken
19.30 – 21.30 uur 
tot 12 jaar
19.30 – 00.00 uur 
ouder dan 12 jaar

Dinsdag 5 februari
t Schienvat
18.30 – 20.30 uur
Inloop bijeenkomst 
Noorderzijlvest

Woensdag 6 februari
t Schienvat
15.00 – 16.30 uur
Inloopspreekuur Kiona Stel – 
dorpencoördinator Hogeland

Dinsdag 12 februari
t Schienvat
19.30 – 21.30 uur
VDK vergadering
t Schienvat
20.00 – 22.00 uur
Vrouwen van Nu -
Margreet Joling vertelt over 
Alpacaranch

Donderdag 14 februari
t Schienvat
13.30 – 16.00 uur
Bridgecursus

Vrijdag 15 februari
t Schienvat
15.00 – 16.30 uur
Inloopspreekuur Kiona Stel –
dorpencoördinator Hogeland

Zaterdag 16 februari
SCHIENVAT GESLOTEN 
i.v.m. besloten feest

Woensdag 20 februari
t Schienvat
19.30 – 22.00 uur
Bridge

Donderdag 28 februari
t Schienvat
13.30 – 16.00 uur
Bridgecursus

Vaste activiteiten t Schienvat

Maandag
19.30 – 22.00 uur
toneelclub Advendo

Dinsdag
09.45 - 11.00 uur
volksdansen
20.30 - 22.00 uur
tai chi (o.l.v. Jan Jansen)

Woensdag
15.00 - 17.00 uur 
Kaanster Vlinthippers 
19.30 - 20.45 uur
You better work 
o.l.v. Ineke Doornbos

Donderdag 
19.00 – 21.00 uur
Karatelessen Roelf Schaank  
20.00 – 22.30 uur
damclub 
 
Vrijdag
16.00 – 20.00 uur
Jan’s Pub/cafetaria
20.00 – 23.00 uur
biljartclub

Zaterdag
16.00 – 20.00 uur 
Jan’s Pub/cafetaria
v.a. 16.00 uur
Jan’s Pub

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

WEEKENDDIENSTEN 2019

DOKTERSDIENST: 
T 0900-9229

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

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

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

Maatschappelijk werk MJD:
www.mjd.nl/eemsmond
Inloopspreekuren in Uithuizen 
en Warffum
T 0595 – 437555

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

MAALTIJDSERVICE 
OOSTERLENGTE: 
T 0597 – 412613

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk 
vrijgemaakt

Zondag 3 februari
09.30 uur – ds. C. v.d. Leest
14.30 uur – ds. H. Zeilstra (in 
Middelstum) 

Zondag 10 februari
09.30 uur – leesdienst 
14.30 uur– ds. E.J. Meijer

Zondag 17 februari
09.30 uur – ds. E.J. Meijer
14.30 uur – ds. J.T. Janssen (in 
Middelstum)

Zondag 24 februari
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. F. Pathuis
 
 
Kerkdiensten Chr. Geref. 
Kerk Kantens
Zondag 3 februari
09.30 uur – ds. W. N. 
Middelkoop
14.30 uur – ds. W. N. 
Middelkoop

Zondag 10 februari
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. R. Jansen

Zondag 17 februari
09.30 uur – ds. H. Fahner
14.30 uur – ds. H. Fahner

Zondag 24 februari
09.30 uur – ds. D.J.K.G. Ruiter
14.30 uur – ds. D.J.K.G. Ruiter
 

Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum
Zondag 3 februari
10.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Viering Heilig Avondmaal
(koffie/thee in Salem)
 
Zondag 10 februari
10.00 uur - pastor F. 
Groenbroek, Veelerveen
 
Zondag 17 februari
10.00 uur - ds. H. Pol, Zuidhorn
 
Zondag 24 februari
19.00 uur - ds. R.P. Oosterdijk, 
Vesper m.m.v. Ensemble Sonus 
Vita, o.l.v. Anjo de Haan
 

Dorpskerk Rottum
Zondag 10 februari
19.00 uur - ds. H. Poot 

Zondag 24 februari
19.00 uur - ds. J. den Admirant 

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.

Snij
O wonder
nou snij ik onder

n klaid van snij
dij stil en lij
uut hemel doalt
en dwirreldwoalt
woar of ik kiek
in t prille riek.

En lij en licht
op mien gezicht,
aal overnij
de fiene snij.

En zunder èn
gaait ’t deur mie hen:
O wonder
nou snij ik onder.

Simon van Wattum
Oet: Twijstried
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Dictee
Veur eerste moal wer op 12 
dezember t Grode Grunneger 
Dictee hollen. t Was opvolger 
van t Hogelaandster Dictee, 
dat vief moal ien verschillende 
gemainten op t Hogelaand 
ploatsvond.
n Poar joar leden was t ien 
Kannes. Vraauwenroad mog 
mithelpen bie de organisoatsie. 
Aanplakpampieren 
rondbrengen, gebakjes 
bestellen bie bakker De Boer 
(laifst veur n zaacht prieske), 
smirregs grode zoal van t 
Schienvat kloarzetten en 
bie deur stoan om mènsen 
welkom te haiten. t Zaag der 
hail Grunnings oet mit vlagen 
en aander rekloamespullen. 
Soavends zat haile zoal vol mit 
dailnemers en Vraauwenroad 
vond t mooi dat zukswat ook 
ais ien Kannes hollen wer.
Mor nou vaaier gemainten 
soamengoan binnen ien 
nije gemainte Het Hogeland, 
vonden ze van hogerhaand dat 
t beder was dat dictee noar 
Stad verhoesde. Dörpen binnen 
aans t zulfde bleven, mor tou 
mor. n Veurdail was dat nait 

allenneg lu van t Hogelaand mit 
doun konden, mor mènsen oet 
haile pervinzie. Mor ie mozzen 
der wel eefkes veur noar t Der 
Aa-Theater raizen. t Gebaauw 
ligt midden ien Stad aan n 
luddek stroatje tegenover Der 
Aa-kerk. Nait makkelk veur 
summege mènsen om doar 
soavends ien t duuster te 
kommen.
Der moggen 30 tot 35 lu 
mitdoun, aans was jury nait zo 
maans om ales ien körte tied 
noa te kieken. Ien jury zaten 
onder aandern Fré Schreiber 
en Piet Kruzengoa oet 
Middelsom en Riemke Bakker 
oet Beem.
t Thema was “Dikkedakken”, 
(lekker eten). Dat is der genog 
ien Grunnen, doar was wel n 
verhoal van te moaken.
Ien pauze vertelde Henk 
Scholte van het Huis van 
de Groninger Cultuur over 
Grunneger eterij. Dou t doan 

was kregen ale dailnemers n 
klaine Grunneger pruiverij, n 
stukje povvert, n aaierbaal, 
woar ze mor zin aan haren. 
Ondertied dat jury boudel 
noakeek, laait Klaas Spekken 
Grunneger laidjes heuren.
En jury haar wel eefkes tied 
neudeg. t Heugste aantal 
fouten was 65, mor de winnoar 
was  Kees Reinders oet 
Middelsom mit 12 fouten. Nait 
min, kompelmenten Reinders!

Anje van der Hoek-Linstra

Winter
Winter. Je ziet weer de bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws
zonder de zon.
En toch is ook de nacht niet
uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt
is het nooit volledig duister, nee,
er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
Zolang er sneeuw ligt is er hoop.

Herman de Coninck
Uit: Zolang er sneeuw ligt
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OUD PAPIER
zaterdag

9 februari
vanaf 09.00 uur

T 551788 (OBS)

Foto van de maand
Inloopochtend in het dorpshuis in Rottum op 15 januari jl. 
Het lijkt wel een breiclub maar dat is puur toeval, iedereen is welkom!  
Eenmaal in de veertien dagen op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur, eerste keer is op 12 maart 2019. 
Koffie/thee € 1,00

Annet Eveleens

Poffert recept
Voor 3 personen:
 
 

Benodigdheden:
Poffertblik 
250 gr. zelfrijzend bakmeel 
1/4 liter melk 
1 ei 
40 gr. boter (verwarmen) en er 
doorroeren. 
snufje zout 
Naar keuze krenten en rozijnen 
 
Roer alles tot een glad beslag. 
Poffertblik goed invetten met 
boter en licht bestuiven met 
paneermeel. 
Doe het beslag in het blik en 
plaats het 1 uur en 20 min. in 
de oven (175 graden). 
Anderen geven de voorkeur 
om het blik in een pan met wa-
ter te verwarmen. 

Als het water kookt een paar 
uur laten 
“bobbelen” tot de poffert een 
bruin korstje krijgt. 
Stort de poffert, snij hem in 

plakken en geef er een warm 
botersausje, stroop of  
suiker bij. 

Eet smakelijk!


