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De Boeken-Lees-Kamer
Deze tijd met het nieuws over Corona doet je bijna vergeten dat er nog een wereld is buiten
het virus. Er bestaan ook boeken over andere ziektes en daarover gaat het deze keer in
de Boeken-Lees-Kamer. Ik heb een aantal boeken gevonden met een variatie aan diverse
aandoeningen en ziektes.
Max Pam schreef “Het ravijn”.
Deze journalist kreeg in 2002
volkomen onverwacht een
hersenbloeding. En in dit boek
beschrijft hij de lange weg
naar zijn herstel. Met heel
veel revalidatie en keihard
werken is hij er weer bovenop
gekomen. Veel kan er misgaan
in je hoofd en dit boek is een
bijzonder verslag ervan.
“Haperende hersenen” van
Iris Sommer. Deze titel past
bij de vorige in die zin dat het
ook gaat over de hersenen;
de schrijfster geeft een helder
verslag welke hersenziektes
er zoal zijn: ziekte van
Parkinson, schizofrenie, MS,
Alzheimer en nog zo het een
en ander. Ze heeft dit boek
in samenwerking met de
Hersenstichting geschreven
over behandelingen en
ervaringen van patiënten.

“In de wachtkamer van de
dood” van Anne-Mei The. Het
boek gaat over dementie en
vooral hoe de samenleving er
tegenaan kijkt. Hoe gaan we
thuis met deze aandoening
om? En wat gebeurt er
allemaal in een verpleeghuis?
Ontroerende en ook hilarische
taferelen komen aan bod. Ook
beschrijft ze uitgebreid de
zaak “Blauwborgje”, die zich
jaren geleden in Groningen
afspeelde en hoe actueel deze
gebeurtenis nog steeds is.
“Leve het been” van Max van
Rooy. Na jarenlange klachten
komt de klap heel hard aan
bij Max: een fatale bot-tumor
in zijn been dat geamputeerd
moet worden. Hij beschrijft hoe
dit zijn leven volledig op z’n kop
zet. Wat kan nog wel en wat
niet; gaan hij en zijn gezin dit
samen redden?

“De keizer aller ziektes”: een
biografie over kanker van
Siddhartha Mukherjee. Deze
wetenschapper geeft een
zeer uitgebreid overzicht van
deze ziekte; van de eerste
gedocumenteerde gevallen tot
aan de huidige tijd en ook wat
de toekomst gaat brengen. Een
zeer toegankelijk geschreven
verhaal van vindingrijkheid,
doorzettingsvermogen,
overmoed, hoop en moed en
van alles daar tussenin.
Anneke van de Graaf
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In de vorige Lougnijs was aangekondigd dat er 1 april
(geen grapje) weer pannenkoeken worden gebakken voor
de oudere inwoners van Kantens. Vanwege de kans op
verspreiding van het coronavirus hebben we besloten deze
Pannenkoekendag NIET door te laten gaan.
Anne Praktiek

Panda wil een vriendje (groep 1 en 2)
Om het lezen te bevorderen maken wij op de OBS Klinkenborg
gebruik van een leesconsulente. Zij biedt een aantal activiteiten
aan in de verschillende jaargroepen om het leesplezier te
vergroten. Bij de kleuters werd dit keer het prentenboek
“Panda wil een vriendje” aangeboden. Nadat het boek was
voorgelezen werden de verschillende dieren uit het verhaal
besproken. De kinderen mochten kiezen welk dier ze wilden zijn
en speelden tijdens het herhaald voorlezen het verhaal met veel
enthousiasme.

Sportdag in Uithuizen op 11 maart (groep 3 en 4)
We begonnen bij het tikspel. Toen gingen we verder naar het pijl
en boog schieten. En toen gingen we naar een soort rolspel. En
we hebben ook op een klimmuur geklommen en we hebben nog
veel meer gedaan. En ook een speurtocht. En ik vond het leukst
de klimmuur.
Sinne Westen
We hebben een speurtocht gedaan. We hebben 11 spellen
gedaan. En Kami heeft zijn been pijn gedaan. We moesten onder
een mat door over een bank en onder draden door. En we
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hebben pijl en boog geschoten. En we hebben wedstrijd gedaan
tussen twee groepen. En er was een spel waar iemand op een
plank zat en er onder lagen staven. Iemand trok de plank de rest
moest de stokken weer voor de plank leggen. We hebben op een
klimmuur geklommen.
Kami Abrahamzen
Het elfde spel was een speurtocht. Bij de speurtocht had juf foto’s
gemaakt van dingen in de tuinen en die moesten wij zoeken.
Alle spelen waren erg leuk. En trouwens ik vont de klimwant het
leukst. Als laatste hadden we een estafette race en we zijn tweede
geworden. Ryan was er ook zijn school zat in de final en ze zijn
eerste geworden.
Lise Gast
Het was heel leuk de spelletjes.
Er waren meer groepen.
We hebben een speurtocht gedaan.
We moesten over een wiebelbrug.
Het leukst was tikkertje.
Noa van der Storm
We hebben een speurtocht gedaan, we hebben 11 spellen
gedaan, het was te leuk om het allemaal in een keer te
omschrijven dus vertel ik niet alles in een keer. We hebben tegen
6 scholen gespeeld en een wedstrijd estafette gedaan en daarbij
zijn we 2de geworden (leuk trouwens). Ryan was er ook die was bij
de wedstrijd 1ste geworden. Ik heb op de klimmuur geklommen
dat was eng maar later niet meer echt. We hebben ook als laatst

Gezocht voor kinderopvang
Poppedijn te Kantens
Een vrijwilliger voor op de maandag- en dinsdagochtend
op de peutergroep. Wat wordt er van je verwacht? Het
assisteren van de pedagogisch medewerkers bij alle
voorkomende werkzaamheden op de peutergroep. Zoals
luiers verschonen, fruit klaarmaken, koﬃe verzorgen,
schoonmaakwerkzaamheden, assisteren bij de activiteiten
enz.
Wie zijn wij?
KindH stelt zich ten doel een leef- en ervaringswereld te creëren
waarin alle peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in staat worden
gesteld zich individueel en in groepsverband onder deskundige
leiding te ontplooien.
Spelen is essentieel voor de ontwikkeling van het jonge
kind. Op de peutergroep worden peuters gestimuleerd om
veelzijdige spelervaring op te doen, zowel individueel als met
leeftijdgenootjes. Daarbij staat de ontwikkeling van het kind
centraal.
Een peutergroep bestaat uit maximaal zestien peuters, die twee
dagdelen per week de speelzaal bezoeken. De pedagogisch
medewerkers zorgen voor een veilige, gezellige en geborgen
sfeer binnen een groep. Zij worden geassisteerd door een vaste
vrijwillig(st)er.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is verplicht. Deze kosten
worden vergoed.
Interesse?
Neem dan contact op met de centrale administratie van KindH (T
432603) of stuur een mail naar stage@kindh.nl
Met vriendelijke groet,
Ineke Veldman
Stage- en vrijwilligerscoördinator KindH

en parkoer gedaan dat was de sportdag in Uithuizen.
Tygo Knot
Het was heel leuk want we gingen voetje van de vloer spelen.
En pijl en boog schieten.
En klimmen.
En op een plank zitten die op stokken lag.
Er was een indianentoren die moest je bouwen en dan drie
rondjes erom rennen.
Ik vond de indianentoren het leukst.
Mads Paardekooper

We chatten ﬀ met...
Sebe de Vries, ik woon aan de
Usquerderweg in Rottum.
Wat is je favoriete muziek?
Snelle-Reünie, en verder heel
veel muziek dat op de radio
wordt gedraaid.
In welke tak van sport zou jij
wel wereldkampioen willen
worden?
Schermen, dat lijkt me heel erg
leuk.
Waar kunnen we je in het
weekend tegenkomen?
Thuis.

Aan welke activiteiten in het
dorp doe je mee?
Ik vind het leuk om mee te
doen aan de puzzeltocht.
Wat zou jij in het dorp waar je
woont willen veranderen en
waarom?
Niks veranderen, het is zo leuk
genoeg.
Tot slot, met wie chatten we
de volgende keer?
Met Koen Schoonderwoerd uit
Kantens.

Wat is je favoriete
vakantiebestemming?
Luxemburg.
Voor wat voor gerecht kunnen
we je ‘s nachts wakker maken?
Gebakken ei op een broodje.
Op welke site ben je vaak te
vinden?
Roblox.
Hoe ziet jouw toekomstdroom
eruit?
Ik zou graag in Amerika willen
wonen.
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Maar de lente wist het niet…
Het was begin 2020…
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug
Februari was een hele onrustige maand geweest
met veel stormen en veel regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen,
alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…
En toen werd het maart…
Het was maart 2020…
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten,
de meeste auto’s stonden langs de kant van de weg,
de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over
de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet
geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch…
Iedereen wist wat er aan de hand was
Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien
En de zon scheen…
De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan
En de zwaluwen kwamen terug
En de lucht werd roze en blauw
Het werd later donker en ’s ochtends kwam het licht
vroeg door de ramen
Het was maart 2020…
De jongeren studeerden online, vanuit huis
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen
of om de hond uit te laten
Bijna alles was gesloten …
Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken
Mensen moesten vanuit huis gaan werken
Ondernemers kwamen in de problemen
De meeste kinderen konden niet meer naar school
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen,
operaties en onderzoeken werden uitgesteld…
Iedereen wist het
Maar de lente wist het niet en het ontsproot
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren
Het was maart 2020
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen
of preventief
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk,
anderen móesten
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven
was ineens een bedreiging
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren,
dat was afschuwelijk
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door,
daar werd een streep door gezet en niemand wist
wanneer dat weer kon
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was
Over de hele wereld werden veel mensen ziek
en het was besmettelijk…
Er was isolatie, ziekte en paniek…
Toen werd de angst pas echt!!
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En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit…
En de weken duurden ineens veel langer…
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen
zouden volgen…
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks
op dé held…
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was,
niemand had dit verwacht…
Iedereen wist wat er gebeurde
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien
De magnolia stond in de knop
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes
En toen…
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen
die je met je kinderen kon doen
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun
fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit
Sommigen leerden een nieuwe taal
Sommigen ontdekten kunst
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden
en vonden de weg naar zichzelf terug
Anderen stopten met onwetend onderhandelen
Iedereen had van de één op de andere dag
veel meer tijd voor het gezin
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg
met slechts vier mensen
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie
om de liefde van hun leven te vinden
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen
boodschappen te doen of te koken
Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was,
deze mensen werden helden,
ze werden meer gewaardeerd dan ooit
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken
of zingen om op deze manier samen te zijn
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen
om er iets aan te doen
Mensen herstelden van hun stressvolle leven
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan
een praatje met elkaar
Sommigen maakten vliegers van papier
met hun telefoonnummer erop
zodat eenzame mensen ze konden bellen
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen
zodat ze niet failliet zouden gaan
of mensen zouden moeten ontslaan
Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan
om te helpen in de Zorg
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen
Om 20.00 uur ‘s avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen
voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard
aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te houden

En toen kwam de dag van bevrijding…
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de
noodsituatie voorbij was
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op…
Met tranen in de ogen…
Zonder maskers en handschoenen…
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden
En de mensen waren humaner geworden
En ze hadden weer waarden en normen
De harten van mensen waren weer open,
en dat had positieve gevolgen
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen,
ook zij was genezen van wat de mensen háár veel eerder
hadden aangedaan
En toen kwam de zomer….
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen
de kracht van het leven…
Susan Blanco (De Taalrecycler)
“Geïnspireerd door mensen”

Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid
en verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten
en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets
met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen…
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet,
het vond zichzelf opnieuw uit
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen,
het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken
zouden komen…Dat wisten we allemaal
En de lente wist het niet,
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit
En het werd steeds warmer
En er waren veel meer vogels
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Ik ben Bert Knapper, geboren op 24
januari 1966 en ik heb 25 jaar gewoond
in de leukste en gezelligste straat van
Kantens: in de Meidoornstraat. Hier
woonden we met vader (Geert) en moeder
(Hennie ), die nog met heel veel plezier
in Kantens woont. Verder had ik nog drie
broers, Reinie, André en Willie en een
tweelingzus Gina. Helaas zijn zowel André
als Willie op 38-jarige leeftijd overleden.
De Meidoornstraat was in mijn tijd een
leuke en gezellige straat; het was voor en
met elkaar. Ik trok in die tijd veel op met
Henk Kruit, Erik Goossen en Pieter van
Dellen. We waren vaak putvoetbal aan
het spelen, waar we elkaars put moesten
raken. We waren soms zo heftig aan het
spelen dat de melkflessen van mevrouw Bol in de Kooistraat
van de stoep werden geschoten. In de grote vakantie deden we
altijd met z`n viertjes mee met de speelweek dat toen een echt
feest was. Alles onder goede leiding van mevrouw Jannie Dijk en
tentbewaker (gereedschap) de heer Jans Kruit. Het leukste in de
speelweek was toen Levend ganzenbord, waar heel Kantens aan
mee deed.
Op vierjarige leeftijd was
het tijd om naar school te
gaan; eerst twee jaar op
de Kleuterhof, waar we les
kregen van juffrouw Vos
en juffrouw Wolf. Na de
kleuterschool gingen we naar
de Klinkenborgschool waar
we in klas 1, 2 en 3 les kregen
van juffrouw Hamminga en
in klas 4, 5 en 6 van meester
Kuipers. Na de lagere school
was het tijd om naar het
voortgezet onderwijs te gaan
en dat werd de Technische
School te Uithuizen. Daar
heb ik de opleiding als
schilder gevolgd. Op dit
moment ben ik werkzaam
als onderhoudsschilder bij
Schildersbedrijf Overwijk
te Zevenhuizen. Na mijn
schooltijd ging ik, zoals velen
in die tijd, in het leger om onze
diensttijd uit te zitten. Ik heb
14 maanden bij de Cavalerie te
Amersfoort doorgebracht waar
ik in een gereedschapsmagazijn
heb gewerkt.
In mijn vrije tijd in Kantens
was ik vooral te vinden op het
voetbalveld van vv K.R.C., waar
ik eerst als speler en later als
jeugdleider/trainer, bestuurslid
en hoofdtrainer met heel veel
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plezier bezig ben geweest.
De gezelligheid en het plezier
stonden voorop. Verder was
er nog volleyballen bij Climax,
waar we na iedere training en
wedstrijd gezellig even (nou
best lang) nazaten in de keuken
van t Schienvat bij Henk en
Klazien Hovenkamp. Op mijn
16e kwam ik in aanraking met
de bar de Posthoorn, waarvan
toen de familie Van der Bijl
de eigenaar was. Gaatse
van der Bijl vroeg mij toen
of ik keeper wilde worden
van zijn kroegelftal. Dat was
een team van spelers van vv
K.R.C. met onder anderen
Hendrik van Dellen, Nick
Omta, Klaas Knot en Jacob Bolt
en verder met een allemaal
spelers van vv Middelstum.
We hadden een heel goed
elftal waar veel wedstrijden
mee werden gewonnen,
maar vooral de feesten ná
de wedstrijden was altijd een
hoogtepunt met veel drank
en plezier. Het mooiste was
een weekendje weg met het
team naar Schiermonnikoog,
waar we een wedstrijd tegen
de Monnik hebben gespeeld
en ze compleet hebben
weggespeeld. Maar Gaatse
was in die tijd meer dan alleen

kroegvoetbal, hij zorgde ervoor
dat er in die tijd weer feesten
rondom het Boterdiep en de
kroeg werden georganiseerd
waar iedereen uit het dorp bij
aanwezig was. Het mooiste
vond ik het Zwientje Tik achter
de kroeg, waar we met “de
bek door de bragel” moesten
om het varkentje te tikken.
En wie als laatste overbleef
die won. Doeke Wiersma
had gewonnen en mocht het
varkentje houden. En na met
“de bek door de bragel”, even
afspoelen in het Boterdiep,
andere kleren aan en dan weer
feesten tot laat in de morgen.
Het was een geweldige tijd.
In 1991 verliet ik op 25-jarige
leeftijd het dorp Kantens en
verhuisde naar het gezellige
dorpje Rottum, waar ik ging
wonen in het oude huisje van
Okke Ruiter (Lage Eind 13).
Okke was een oom van mijn
moeder en was in Kantens
en verre omtrek een bekend
persoon. In de eerste plaats
omdat hij als keeper van de
Robben tot één van de beste
keepers van het noorden
behoorde. Later ook als
beheerder van t Schienvat; er
waren heel veel bruiloften en
partijen bij hem. Een geweldig
persoon. Maar toen ik in
Rottum woonde, was het niet
zo dat ik niet meer in Kantens
kwam. Integendeel, het
voetballen en volleyballen bleef
ik gewoon doen. In die tijd was
het ook rustiger in Kantens
geworden totdat Sikke van
Dellen vond dat er wat moest
gebeuren. Hij zorgde er met
anderen voor dat de kermis
weer terug kwam in Kantens en
dat was een schot in de roos!
Ieder jaar groot feest voor
iedereen in het dorp. Het was
geweldig, en ik ben er ook altijd
geweest om feest te vieren. Dat
was Kantens op zijn best, voor
elkaar en met elkaar.

Maar in 2004 ging ik ook weg
uit Rottum en kwam er een
einde aan de periode dat ik
nog veel in Kantens kwam. Nu
alleen nog op bezoek bij mijn
Moeke. Ik ging verhuizen naar
Tolbert waar ik in 2001 mijn
vrouw heb leren kennen. Ik was
in 2001 hoofdtrainer geworden
bij vv Tolbert VR1, dat toen vrij
hoog speelde (2e klasse) en Sita
(mijn vrouw) speelde op dat
moment in het VR1. En van het
een kwam het ander en we zijn
nu 18 jaar samen waarvan 15
jaar getrouwd. Wij hebben 2
zoons: Arjen van 15 die bij de
jeugdbrandweer in Nuis zit en
Dennis die op badminton in
Leek zit. Beide jongens gaan
naar AOC Terra te Oldekerk en
doen het hartstikke goed en ik
ben dan ook heel erg trots op
hen. Ik ben in de periode dat ik
in Tolbert woon nog een jaar
hoofdtrainer geweest bij vv
K.R.C.. Dat liep niet helemaal
zoals ik had gewild, wat ik nog
steeds erg vind. Op dit moment
ben ik hoofdtrainer bij vv
Roden VR1 en geef de keepers
plus MO15 training. Dit bevalt
me uitstekend en wat bij vv
K.R.C. niet lukte, lukte wel bij vv
Roden. Mijn contract is met een
jaar verlengd.
Wat heb ik nu nog met
Kantens? Niet zoveel, alleen
leuke herinneringen en dat
mijn moeder er woont. Ik kom
nog één keer per jaar op het
voetbalveld in Kantens als er
kermis is. Onze zoon Arjen is
helemaal gek van kermis en
vindt het helemaal geweldig
als hij in de zweefmolen zit. Ik
woon nu 15 jaar in Tolbert en
het bevalt me uitstekend .
Iedereen de hartelijke groeten
in Kantens en het ga jullie
goed.
Bert Knapper
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Via dat waterpassen kwam ik
meer en meer in contact met
computers. Toen ik na Delft
terugkeerde in Groningen,
1994, raakte ik dan ook in die
IT-wereld verzeild. In 1999 werd
ik gedetacheerd bij de DUO
(studiefinanciering) en daar
werk ik nog steeds. Vanaf mijn
werkplek op de 24e verdieping
kan ik Rottum, waar ik in 2009
ben gaan wonen, zien liggen. Ik
fiets dagelijks op en neer naar
mijn werk. Vooral het eerste
stuk tot aan Onderdendam
is prachtig om te fietsen.
Helemaal in deze voorjaarstijd
waar ’s ochtends vroeg kieviten
je in duikvlucht belagen omdat
jij fietst waar zij hun nest willen
bouwen. Helaas wordt dat
steeds minder.
Bij DUO beheer ik een
applicatie bij de afdeling D&L,
wat staat voor “diploma en
legalisatie”. We hebben tot aan
2006 alle diploma’s die ooit
in Nederland zijn uitgereikt
in een archief van ruim 20
km in Tynaarlo staan. Daarna
zijn alle diploma’s digitaal in
een archief ondergebracht.
Als mensen hun diploma
kwijt zijn kunnen ze tegen
betaling, een legale copy
krijgen. Daarnaast valideren en
legaliseren we diploma’s. Als je
als buitenlander in Nederland
voor de klas wilt staan, kun

je je bij ons aanmelden. Wij
verifiëren je diploma bij de
instelling waar je het gehaald
hebt en als dat klopt krijg je
van ons een “go” om voor de
klas te mogen staan. Maar
ook andersom; Nederlanders
die in het buitenland voor de
klas willen helpen we. Al die
diplomaverstrekkingen en
validaties moeten natuurlijk
wel worden bijgehouden. We
doen dat met een groep van
ongeveer 25 ambtenaren in
een speciaal daartoe gebouwde
applicatie. Die applicatie
beheer ik. Alle wijzigingen,
fouten en overzichten lopen via
mij. Leuk en afwisselend werk.
Aan het eind van de dag fiets
ik dan weer naar Rottum,
waar sinds twee jaar mijn,
via “Heft in eigen hand”
aardbevingsbestendige
gemaakte, huisje staat. Aan
de buitenkant oogt het nog
steeds als de arbeiderswoning
uit 1906. Daarbinnen staat
echter een compleet nieuwe
houtskeletwoning op een
80 cm diepe fundering van
gewapend beton. Vijf op de
schaal van Richter moet ie
kunnen hebben. Hopelijk hoeft
ie zich qua bodembeweging
nooit te bewijzen.
Gegroet Piet

Ledenvergadering
Uitvaartvereniging Kantens
e.o.
De jaarlijkse ledenvergadering wordt 22 april 2020 gehouden in t
Schienvat in Kantens om 20.00 uur.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen bestuur
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ledenvergadering 5 april 2019
5. Jaarverslag 2019
6. Kascommissie
7. Financieel jaarverslag 2019
8. Bestuursverkiezing: mevr. G.S. Omta is aftredend en is niet
herkiesbaar. Nieuwe kandidaten kunnen zich melden bij
het bestuur tot 19.30 uur. Of bellen met dhr. J. Wals, voorzitter
06 83354286.
9. Info de Twenthe verzekering door dhr. Zweep
10. Dragers.
11. W.V.T.T.K.
12. Rondvraag
13. Sluiting
U bent van harte welkom
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Lieve dames,

Het is nu precies tijd om over jezelf na te denken. Hoe sterk
is mijn lichaam tegen infecties van virussen, bacteriën en
ontstekingen? Wat kan ik doen voor mijn eigen gezondheid en
een betere bestendigheid?
Mijn advies is het reinigen
van het lichaam; het ontdoen
van giften, toxines, schimmels
en zuren. Dat proces heet
DETOXICATIE: het versterken
van immuniteit door een
goede doorbloeding binnen
in de organen en stimulatie
van de bloedsomloop en de
lymfeomloop.
Een belangrijk orgaan is de
dikke darm; deze is voor 70%
verantwoordelijk voor onze
immuniteit. De functie van de
dikke darm is het uitzoeken
van de goede stoffen en het
teruggeven in het lichaam
via de bloedsomloop. Alle
overige stoffen, de afvalstoffen,
verlaten de dikke darm via
de ontlasting. Bij een goede
werking van de dikke darm ga
je tweemaal per dag naar de
wc. Wanneer je last hebt van
obstipatie, zijn er bepaalde
plekken verstopt in je darm.
Restanten van voedsel kunnen
zich voor jaren ophopen in
de dikke darm. Hier kunnen

schimmels, virussen en
bacteriën makkelijk hun gang
gaan en het lichaam vergiftigt
zich. Bij sommige mensen
kunnen deze restanten in
de dikke darm zelfs oplopen
tot 2 – 5 kilo! Daarom is het
belangrijk om de dikke darm te
reinigen en te stimuleren.
Voor de immuniteit is ook de
lymfeomloop zeer belangrijk;
dat is ons afvoersysteem.
Alle giftige stoffen van cellen,
weefsels en organen gaan
via de lymfeomloop naar de
lymfklieren. Deze lymfklieren
filteren de lymfeomloop, waar
de witte bloedlichaampjes
de verkeerde virussen,
bacteriën en alles wat niet
in het lichaam thuishoort
verwijdert (lijfwachten). Als de
lymfeomloop onderbroken
wordt, bijvoorbeeld bij een
ongeluk, operatie, stress of
ontsteking, dan wordt dit
reinigingsproces geblokkeerd.

zijn eigen lijfwachten; deze
maken juist stoffen aan tegen
de ziekteverwekkers. De
afvalstoffen die door de lever
en de nieren worden gefilterd,
worden weer uitgeplast.
Het grootste lymfeorgaan, is
de milt. Deze bestuurt de hele
lymfeomloop en binnen in de
milt stapelen zich bepaalde
soorten witte bloedlichaampjes
op.
U begrijpt nu waarom de dikke
darm, de lever, de nieren en
de milt zo belangrijk zijn voor
het reinigen van het lichaam en
een goede immuniteit. Daarom
is een goede doorbloeding
met voldoende zuurstof zo
belangrijk voor deze organen.
Alleen een goede functie van
deze organen kan ons goed
beschermen. Let op: stress
blokkeert diverse systemen in
ons lichaam.
In deze tijd moeten wij leren
verantwoordelijk te zijn voor
ons lichaam en niet wachten
tot je ziek wordt!
Ik wil jullie daarom graag
kennis laten maken met een
nieuwe revolutionaire therapie,
die al 15 jaar in Tjechië bestaat:
het THERMOMASSAGE-BED,

met jade-stenen die infrarood
verwarmen tot 55 graden. Deze
therapie helpt het lichaam bij
het reinigen, stimuleren van
de lymfe- en bloedsomloop
en de doorbloeding van
de organen. Deze therapie
wordt ook gebruikt bij het
losmaken van spierspanning
en zenuwspanning. Daarnaast
geneest het diverse
rugklachten.
Het revolutionaire aan
deze therapie is dat via een
scanner de ruggengraat wordt
opgemeten en het vervolgens
de (persoonlijke) rug volgt.
Wetenschappers hebben
bewezen dat bij deze therapie
de witte bloedlichaampjes
worden vermeerderd, die ons
lichaam beschermen tegen
bacteriën en virussen. Dat
betekent dus dat middels deze
therapie ontstekingen kunnen
genezen, zónder antibiotica!
Ook in mijn praktijk heb ik hier
goede resultaten mee!
Want we willen toch niet
dat ons lichaam een soort
prullenbak wordt, waarvan je
steeds ziek wordt? Je hebt dit
zelf in de hand!
Een vriendelijke groet van
Jarka

Ook de bloedsomloop heeft

Reminder voor
het Dierenparkje!
Vrijdag 17 april
Vrijwilligersavond vanaf 18.00 uur, om te helpen bij het
schoonmaken, scheppen, onkruid wieden etc. Oftewel: samen de
schouders eronder!
Vrijdag 24 april
Opening van het vernieuwde Dierenparkje Kantens om 11.00
uur! De opening wordt o.a. gedaan door de kinderen van OBS
Klinkenborg. Komt allen!
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Klimaatakkoord en de
Regionaal Energie Strategie
(RES)
Het akkoord van Parijs uit 2015 is een internationaal verdrag.
Hieruit is het Klimaatakkoord Nederland gepubliceerd
(juni 2019 ). Dit is de Nederlandse uitwerking van de
internationale klimaatafspraken van Parijs. Daarin wordt
gesteld dat de CO2-reductie in 2030 tenminste 49% moet
bedragen ten opzichte van 1990.Dat houdt in dat er enorm
veel hernieuwbare energie moet worden opgewekt (35 TwH)
en 1,5 miljoen huizen aardgasloos moeten zijn. Dat is een
enorme opgave en uitdaging.
Om dat te realiseren heeft
Nederland een Regionale
Energie Strategie (RES)
opgesteld. Dat betekent
dat Nederland in 30 regio’s
is verdeeld. De provincie
Groningen is hiervan één
regio. Alle regio’s worden
ondersteund door het
Nationaal Programma RES bij
het maken van een energie
strategie die past bij de regio.
Daarbij is een belangrijke rol
weggelegd voor de energiecoöperaties zoals EIK. Zij
delen hun kennis met de
gemeenten en realiseren
de 50% participatie/lokaal
eigenaarschap, wat heel
belangrijk is.
De RES is een manier om de
samenwerking te organiseren
en is een product waarin
staat welke strategie de regio
hanteert om de doelen te
bereiken (onze regionale
doelen). De RES treedt dan pas
in werking nadat het getoetst
is aan het klimaatakkoord
en wordt ondertekend en
vastgesteld. Daar gaat geruime
tijd overheen (juni 2021). Naast
de klimaatdoelen wordt in
Groningen de urgentie van
het afbouwen en stoppen van
de gaswinning “Slochterveld”
genoemd in de startnotitie.
De organisatie van de RES
Groningen is breed opgezet:
Gemeenten, Provincie,
Waterschappen, GreK, NMFG,
LTO Noord, VNO NCW, New
Energy Coalition, Nationaal
Programma Groningen,
Enexis, Waterbedrijf
Groningen, Tennet, Gasunie en
woningcorporaties.
Maar de energietransitie kan
niet plaatshebben zonder
draagvlak van de burgers,
de belanghebbenden.
Want in de gehele transitie
zijn zij voor 50% eigenaar.

Dit wordt afgesproken
in het Klimaatakkoord.
Dit eigenaarschap kan
plaatshebben in de financiële
participatie door: obligaties,
aandelen, een gebiedsfonds,
korting op stroom of gratis
stroom. Het is voor de
ontwikkeling van de RES
belangrijk dat het een Bottumup beweging is. Dat kan alleen
gebeuren door een goede
communicatie, zodat burgers
goed geïnformeerd worden en
zodoende kunnen meedenken
en -praten. Het gaat om de
samenwerking. Daarom deze
informatie van coöperatie EIK
om u op de hoogte te stellen.
Wist u dat EIK een eigen
website heeft:
www.cooperatie-eik.nl.
Daarop kunt u de
informatie vinden over onze
werkzaamheden. Ook kunt via
Contact uw mail sturen.
Samen met werkgroep “Energie
Usquert” wordt er nu gewerkt
aan een PostCodeRegelingdak bij Van Velde aan de
Oosterweg 6a in Kantens. Het
dak is daarvoor inmiddels
goedgekeurd en als Enexis
voor de aansluiting op het
net niet te lang op zich laat
wachten, hopen we het deze
zomer operationeel te hebben.
Dit is voor Usquert een lang
gekoesterde wens om via
EIK een PCR-dak te kunnen
realiseren. Usquert heeft
geen coöperatie en ook geen
geschikt dak.

Kledingbank Maxima
Kledingbank Maxima Het Hogeland is een modezaak waar
inwoners van de gemeente Het Hogeland gratis kunnen
komen winkelen. Kledingbank Maxima is een modezaak met
paskamers, alleen zónder kassa. Er is nieuwe en gebruikte
kleding.
U bent welkom bij Maxima (voor minima) als u:
1. Een bijstandsuitkering, Wajonguitkering of een
langdurigheidsuitkering ontvangt, een inkomen/AOW-uitkering
hebt tot 120% van de bijstandsnorm en - indien van toepassing
- dit gecontroleerd is door de instantie die u begeleidt en/of
doorverwijst.
2. Woonachtig bent in de
gemeente Het Hogeland.
Bij inschrijving in de winkel neemt
u de laatste specificatie van de
uitkering, een geldige pas van de
voedselbank of de verwijsbrief
van de controlerende instantie
mee. Tevens neemt u een geldig
identiteitsbewijs mee: paspoort,
rijbewijs of ID-kaart
Vervoersproblemen?
Om iedereen de mogelijkheid te bieden naar de kledingbank te
komen, ondersteund Maxima in het vervoer middels een eigen
personenbus.
Maxima is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.30
uur.
In de maanden februari, juli en augustus is Maxima gesloten.
Kledingbank Maxima Het Hogeland
De Werf 5
9951 EZ Winsum
06-13884839
hethogeland@kledingbankmaxima.nl

Namens het bestuur
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Nieuwsbrief Stichting Project Oekraïne
Beste lezer,
Nu de winter langzaam weer plaatsmaakt voor de lente,
wordt ook Stichting Project Oekraïne weer actief. We willen
namens de mensen en gemeenschappen die we afgelopen
jaar konden helpen, iedereen in Nederland bedanken die een
bijdrage geleverd heeft! We zijn God dankbaar dat Hij ons
geleid heeft afgelopen jaar, en we bidden dat we ons werk
kunnen voortzetten.
Veel leesplezier!
Bestuur Stichting Project Oekraïne
Marjan, Peter, Ellen, Ronald, Arjan
Net als in de voorgaande jaren
zullen we in het komende
seizoen verschillende projecten
doen in zowel Roemenië als in
Oekraïne. We organiseren een
transport en er is financiële
steun voor de armenkeuken.
Een klein groepje mensen is
bezig met het voorbereiden
van een bezoek in de zomer
aan de diverse projecten.
Hieronder kunt u meer
lezen over de verschillende
projecten.
Roemenië
In Roemenië zijn we in 2014
samen met de lokale bevolking
van het dorpje Pír begonnen
met de bouw van een
verenigingsgebouw voor de
kerk (zie foto hier onder).
Het gebouw is na een
feestelijke opening in
september 2017 in gebruik
genomen. Wij richten ons
in Roemenië vooral op de
kinderbijbelweek en financiële
steun. Deze kinderbijbelweek
zal vooral door de mensen in
Pír voorbereid worden. Wij
hebben aangeboden om te
helpen als ondersteuning en
hen van materialen te voorzien.
Op deze manier hopen we de
kerk daar te stimuleren om zelf
actief te zijn.
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Oekraïne
In Péterfalva (Tivadar), een
klein dorpje niet ver verwijderd
van de Hongaarse grens,
steunen we de armenkeuken.
Een diaconaal project. In de
wintermaanden krijgen de
armen en zieken een paar maal
per week een warme maaltijd
uit deze keuken. Een mooi
project, dat we een zeer warm
hart toedragen.
Daarnaast hebben we een
bouwproject in Tysobyken, een
dorp verderop. Hier hebben
we al eerder meegeholpen
aan het renoveren van een
Roma-kinderdagverblijf. Dit
kinderdagverblijf loopt erg
goed en daarom is er nog een
lokaaltje aan vastgemaakt. Dit
lokaal is inmiddels in gebruik.
We onderhouden het contact
met het kinderdagverblijf en
helpen als dit nodig blijkt te
zijn.
Transport
In het voorjaar gaan we weer
een transport klaarmaken. Een
trailer vol kleding, meubels en
andere goederen gaat weer
naar Somkerék, Vaida en Pir
in Roemenië. De spullen die
voor Oekraïne zijn bestemd
worden in Hongarije gelost en
vanaf daar verder vervoerd
naar Oekraïne. In Roemenië
spraken we met de dominee
over de bestemming van de
goederen. De meeste goederen
die in Pír terecht komen
worden voor een lage prijs
verkocht aan de mensen in het
dorp. De opbrengst van deze
verkoop gaat naar de bouw

Armenkeuken – uitdelen van eten
van het verenigingsgebouw
van de kerk. De goederen
zijn bijna allemaal verkocht.
Alles wat overgebleven is en
niet verkocht werd is alsnog
geschonken aan verschillende
mensen in het dorp. Alles heeft
een bestemming gekregen.

Alexander Idema en Alex Viet
zijn weer bereid gevonden het
transport te verzorgen. Giften
hiervoor zijn van harte welkom!
Een transport kost ongeveer
€ 2.000,00.
Hebt u iets aan te bieden, dan
kunt u dat langsbrengen op

Klinkenborgerweg 1 in Kantens
op de volgende data:
28 maart, 30 mei en 25 juli.
Er is iemand van onze
organisatie bij de trailer op het
erf van Klinkenborgerweg 1,
Kantens aanwezig van 9.00 uur
tot 12.00 uur. Graag alleen op
dit tijdstip inbrengen.
De bewoners van dit adres
stellen hun erf beschikbaar,
u kunt bij hen geen spullen
afgeven. Voor vragen:

projectoekraine@live.nl
Flessenactie
We zijn gestopt met het
inzamelen van lege flessen.
Statiegeldbonnen kunt u nog

In het voorjaar worden op onze boerderij de meeste kalfjes
geboren. In maart en april kalven er ongeveer 60 van de 80
koeien. De aanstaande moeders worden goed verzorgd. Ze
krijgen een smakelijk rantsoen, waarin voldoende mineralen
zitten. Want anders kunnen er problemen ontstaan rond de
bevalling. Meestal als er een probleem is, zoals melkziekte,
kan de koe niet meer staan en met een calcium-magnesiuminfuus komt ze weer in de benen. Maar dit voorjaar is er soms
iets meer aan de hand: na een infuus kan een koe toch niet
staan, zelfs enkele dagen niet. Het lijkt erop dat er nog een
ander mineraal onvoldoende is, wat zou dat zijn?
We hebben het nog wel zo
het goed voor elkaar. Het
afkalfhok is vergroot met
meer ruimte voor de koeien.
Er is een voorraad flessen met
calcium-magnesium om een
infuus te kunnen geven als er
een koe melkziekte zou krijgen.
Bij melkziekte heeft de koe te
weinig calcium in het bloed.
Het tekort aan calcium in het
bloed ontstaat doordat na het
kalven de calciumbehoefte snel
toeneemt voor de productie
van melk.

wel inleveren op Oosterweg 7
in Kantens.
Giften
Giften zijn van harte welkom!
U kunt een algemene gift
overmaken, maar ook
onder vermelding van één
van onze projecten op het
bankrekeningnummer NL56
RABO 0121 4779 67. Wij
hebben de ANBI status. Bij
voorbaat heel hartelijk dank!
mineraal fosfor nodig om te
groeien, voor kracht in de
botten, melkproductie en
voor de ontwikkeling van
het ongeboren kalf. Fosfor is
onmisbaar in de landbouw.
Het bevordert ook de groei
van het gras. De meeste
weilanden hebben gelukkig
een voldoende fosforgehalte
in de grond. Sinds enkele
jaren mag er geen fosfor meer
gestrooid worden in de vorm
van kunstmest. Elke vier jaar
wordt er een grondmonster
van elk perceel genomen zodat
er nauwkeurig kan worden
bemest.
En toch zijn er dit voorjaar

Wij werken samen met
team Uithuizermeeden, het
rekeningnummer hiervan is:
NL30 RABO 0349 6795 68. Dit
is het nieuwe rekeningnummer
van team Uithuizermeeden,
wat ook onder de ANBI status
valt.
Tenslotte. Wij zijn bezig met
een nieuwe website, maar
daarover later meer.

enkele koeien met een
probleem, waarschijnlijk
vanwege fosfortekort. Eigenlijk
weten we niet goed wat de
oorzaak is. Als de koe genoeg
vreet, zou er geen probleem
hoeven te zijn. Maar als
een koe enige stress heeft
of te weinig vreet, heeft
ze waarschijnlijk te weinig
reserves. Gelukkig kan dan een
extra fosforpil de koe weer op
de been helpen.
Om goed voor de koe te
zorgen moet een boer dus ook
nog verstand van mineralen
hebben!
Hilma Oudman-Dam

Natrium, calcium en
magnesium zijn mineralen
die zo belangrijk zijn dat ze
elke dag voldoende in het
rantsoen aanwezig moeten
zijn om de koe gewoon te
laten leven. Koeien kunnen
hiervan geen voorraad in het
lichaam vastleggen om als
reserve te gebruiken. Deze
mineralen worden dagelijks in
poedervorm over het voer voor
het hek gestrooid. Er zijn ook
likstenen voor de koeien.
De koe heeft ook het
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Verzwonnen
Òfval is der ale doagen weer.
Gemainte Het Hogeland
wil geern dat wie mindern,
mor dat vaalt nait tou. Lege
jamvleskes, stoetpuutjes, ol
kraanten, gruinòfval en aander
rommel, woar komt t aal vot?
Bie ons ien hoes wordt klain
spul sums eerst eefkes op t
uterste houkje van t aanrecht
legd, stoef bie keukendeur om
loater over bakken verdaild te
worden.
Zo haar k mien lege spuit, dij
k om de tien doagen bruken
mout, doar ook eefkes hènlegd.
Ien gerage komt e ien n lege
plestik zaipvles en as dij vol
is bie aptaik ienleverd. Nou
denken ie meschain, wat n
roege vraauw, dat mout toch
vot oproemd worden. Doar
hemmen ie geliek aan, mor ie
doun wel ais wat, en der komt
n dopke op naald, dat n aander
zok der nait aan bezeren kin.
Wat loater zol boas bröd
aan kaant moaken en spuit
was ienainen vot. Woar was
dat ding hènvlogen? Haile
boudel op kop vanzulf, want
hai mos weer veurendag
komen. Zaklanteern der
maank, over vlouer kroepen,
onder koelkaast kieken,
ale keukenloaden open, op
de gekste ploatsen zuiken,
woarvan ie van te veuren aal
waiten dat e doar nait weden
kin.
Op n duur mozzen wie t wel
opgeven en ons gewone
doagliekse gaang weer goan.

Wie gingen noar tandarts ien
Wìnzum, deden bosschoppen
en vergaten t zoakje, mor t zint
joe nait.
t Wer zotterdag, n schiere dag.
k Stapte achterkoamer ien,
zun scheen en koamer zag
der licht en zunneg oet. Mien
lichtgewicht rollator, dij wie
voak mitnemen ien auto, stond
midden ien koamer. Ienainen
vil mien oog op wat wits aan
binnenkaant van rollator. Mien
eerste gedachte was dat der
wat stukkend was. Was dat aan
aander kaant ook zo, n veer of
schroef lös meschain? k Keek
nog ais beder, wat was dat
toch veur wits? Loat dat nou
mien spuit weden ien n glief
van rollator. Hou was e doar
terecht komen, wat n roar stee!
Noa wat rezernaaiern dochten
wie dat rollator bie keukendeur
stoan het en bie t oproemen
van kraanten doar ienvlogen is.
En din te bedenken dat rollator
aal n poar moal opklapt was en
ien kattebak van auto mit west
haar noar Wìnzum en de Plus.
Ze zeggen voak: Wat t hoes
votmoakt, bringt t hoes ook
weer.
Toch aandermoal spuit vot mor
ien vles doun.
Anje van der Hoek-Linstra

Kippensoep anders
Grieperig, verkouden of
keelpijn: neem iedere avond
een kop warme kippensoep.
Benodigdheden:
1½ liter water
stuk soepkip of een kipfilet
1 kippenbouillontablet
bakje champignons in plakjes
1 kleine courgette in plakjes
wat eiermie of vermicelli
stukje foelie
5 peperkorrels
Laat de kip, foelie,
peperkorrels, bouillontablet
een uurtje op klein vuur in het
water trekken. Snijd het vlees
in stukjes. Voeg de courgette
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en champignons toe. Doe er
wat eiermie of vermicelli bij.
Houdt u van scherp en pittig?
Laat dan een teentje knoflook
met de bouillon meetrekken.
Voeg op het laatst 2 eetlepels
sojasaus en 1 theelepel sambal
toe.

Het jaar 2020 is bijna alweer drie maanden oud. De molen
heeft dit jaar nog niet veel gedraaid en de molenaar krijgt
veel vragen, zoals “hoe kan dat?” Niet vanwege zijn werk als
taxichauffeur hoor! Hierop is een heel makkelijk antwoord
te geven, namelijk: het gevlucht van de molen is aan een
schilderbeurt toe.
geduld dus en de molen staat
weer mooi te pronken en te
draaien boven het dorp uit.

Op 11 december jl. is
molenmaker Edwin Nieman
uit Adorp begonnen met het
demonteren van de witte
houten kleppen en de groene
windborden uit de wieken,
om deze mee te nemen naar
zijn werkplaats in Adorp. Er
zijn heel veel kleppen aan
een herstelbeurt toe en alles
wordt opnieuw geschilderd.
Een mooie klus om in de
wintermaanden te doen in de
werkplaats. Op maandag 17
februari ben ik even op bezoek
geweest in de werkplaats en
alle kleppen en borden staan
keurig hersteld en geschilderd
te wachten op beter weer.
Want zo gauw het écht voorjaar
wordt, moet het resterende
hekwerk ook opnieuw
geschilderd worden. Ja, en
een molen zonder kleppen en
windborden wil nu eenmaal
bijna niet draaien. Nog even

De molen zal ook weer
actief meedoen aan allerlei
molendagen en -weekeinden.
Hebben we in oktober 2018 de
tweehonderd jarige verjaardag
gevierd van de molen, nu
hoop ik op 4 oktober as. mijn
jubileum te vieren. Hoewel
ik al veertig jaar op de Grote
Geert te vinden ben, ben ik
25 jaar geleden officieel door
de gemeente aangesteld als
vrijwillige molenaar. Ook is
het de bedoeling dat aan het
eind van dit jaar een boek
verschijnt over de Grote Geert
en de molens die ooit in de
voormalige gemeente Kantens
hebben gestaan, door auteur
Bob Poppen uit Uithuizen. Bob
Poppen heeft al meerdere
waardevolle molenboeken
geschreven en was jarenlang
de vrijwillige molenaar van
molen de Liefde in Uithuizen.
Ik hoop u zo weer een beetje
bijgepraat te hebben over de
gang van zaken op de Grote
Geert.
De molenaar
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Op een maandagmorgen stap ik het gemeentehuis in
Bedum binnen voor een gesprek met wethouder Kristel
Rutgers. Zij is, naast haar opgaven binnen de gebieden Jeugd,
Onderwijs, Klimaat, Aardbevingen en Energietransitie, ook
de gebiedswethouder voor Bedum, Onderdendam, Stitswerd,
Kantens en Rottum. Een mooie aanleiding dus voor een
kennismakingsgesprek.

Uitvaartverzorging

BOERSEMA
voor de algehele
verzorging van

BEGRAFENIS
OF CREMATIE
Voor de begrafenis- en uitvaartvereniging Kantens, en de voormalige
verenigingen Usquert en Warffum
en verder in de gehele regio.

Telefoon:
(0595) 42 28 05 / 06 22 28 48 37

uitvaartverzorgingboersema@hotmail.com
dag en nacht bereikbaar!
Ook voor:
een ieder die is aangesloten bij een verzekering
een ieder die niet is aangesloten bij een
begrafenisvereniging of verzekering.

*
*

Stationsstraat 2
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9988 RP USQUERT

Net niet geboren in Bedum,
maar wel getogen, is ze al
goed bekend met de dorpen
Bedum en Onderdendam. Na
10 jaar in het basisonderwijs
te hebben gewerkt, en raadslid
en fractievoorzitter voor het
CDA te zijn geweest, is ze sinds
2 januari 2019 wethouder in
onze nieuwe gemeente Het
Hogeland, de één na grootste
gemeente van ons land.
Wat houdt de functie van
gebiedswethouder precies in?
Als wethouder zijn er
een aantal portefeuilles,
vakgebieden, waar wij
verantwoordelijk voor zijn.
Voor mij zijn dat bijvoorbeeld
Onderwijs, Jeugd, Aardbevingen
en de Energietransitie. Het
gebied van onze gemeente
is echter zo groot, dat wij
het belangrijk vinden om
als bestuur herkenbaar te
zijn voor de inwoners. De
gebiedscoördinatoren spelen
hierbij een belangrijke rol,
maar we hebben besloten
om ook elke wethouder een
gebied toe te wijzen, met een
deel dat bekend is, en een
deel dat nieuw is. Voor mij zijn
Kantens, Rottum en Stitswerd
onderdeel van een voor mij
nieuw gebied. Ik heb daarom

ook de suggestie geopperd om
eens een interview te doen met
t Lougnijs.
Wat zijn leuke kanten aan je
functie?
Eigenlijk is er erg veel leuk
aan mijn werk, maar er zijn
ook moeilijke kanten. Bij de
aardbevingsproblematiek, die
met veel stress en psychische
problemen gepaard kan gaan,
kun je door naar mensen
te luisteren, mee te denken
en stappen in het complexe
schadeafwikkelingsproces
helder uit te leggen veel
betekenen. Natuurlijk ben je
daarbij als gemeente maar een
onderdeel van het complete
proces. Ik ga samen met de
burgemeester regelmatig op
bezoek bij mensen waarvan wij
via diverse kanalen horen dat
er grote problemen zijn.
Zijn er andere lastige zaken die je
tegenkomt?
Een gemeente besturen is per
definitie ingewikkeld. Om een
voorbeeld te geven uit mijn
portefeuille: bij energietransitie
kun je het nooit iedereen naar
de zin maken. De uitdaging
zit er dan in om helder te zijn
over het proces en draagvlak
te creëren voor de beslissingen

die gemaakt worden.
Je hoort veel over de groeiende
kloof tussen burger en bestuur.
Op wat voor manier treed jij
in contact met mensen in onze
gemeente?
Ik spits me dan even toe op het
gebied Stitswerd, Kantens en
Rottum. Ik ben direct abonnee
geworden van t Lougnijs en
heb via de dorpencoördinator
een aantal gelegenheden
gekozen om bij te wonen,
zoals een AED-cursus, een
etentje in het dorpshuis en
muziekvoorstellingen. Ik hoop
dat dit er op een gegeven
moment toe gaat leiden
dat inwoners met vragen of
initiatieven de weg naar mij via
de dorpencoördinator weten te
vinden.
Wat zie je als de grootste
uitdaging voor het komende jaar
voor onze gemeente?
In het algemeen denk ik het op
orde krijgen van de financiën.
Voor mijn eigen portefeuille
is de Jeugdzorg een erg zwaar
onderwerp waar keuzes in
gemaakt moeten worden.
Hoe kunnen we de zorg
optimaal uitvoeren zonder op
allerlei andere gebieden te
bezuinigen?

Een persoonlijke uitdaging
vind ik tenslotte dat overheid
en burger elkaar blijven
vinden en verstaan. Taal is
hierbij ontzettend belangrijk.
Misschien komt het omdat ik
uit het onderwijs kom, maar
ik probeer jargon altijd zoveel
mogelijk te voorkomen.
Je gaf al aan dat je abonnee bent
van t Lougnijs. Wat vind je van
onze krant?
Ik vind het enorm
bewonderenswaardig dat
er zoveel vrijwilligers zijn
die t Lougnijs vullen en
mogelijk maken. Ik ken geen
voorbeelden uit de regio
waar dit zo frequent door
vrijwilligers wordt uitgebracht.
Omdat ik doordeweeks veel
werk, inclusief de avonden,
probeer ik het weekend zoveel
mogelijk vrij te houden. Dit lukt
echter niet als t Lougnijs op de
mat valt, want deze lees ik altijd
direct uit.
Ik zou de inwoners van
Stitswerd, Kantens en Rottum
graag nog beter leren kennen.
Dus aarzel niet om een
vraag of uitnodiging via de
dorpencoördinator door te
geven.
Gert-Jan Koops

Meert
Meert
is n ruierg peerd.
Mit waaiende moanen
Jagd over loanen,
Over de heert.
Mit hoagel en regen
Asmids ook
Zunschien en dook
Komt e mie tegen
En reugt e zok.
Moakt mie as boer
’t Leven stoer!
Moar nait de dichter:
Dei rit mit meert
Dat ruierg peerd
Mit waaiende moanen
Over de loanen,
Over de heert.
D.S. Hovinga
Oet: ’t Swieniegeltje
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Onderstaande
bijeenkomsten en
activiteiten zijn onder
voorbehoud van maatregelen
omtrent beperking coronaverspreiding.
Laat u informeren!

AGENDA Rottum

Tot 19 april
Kerkje Rottum
09.00 – 17.00 uur
Expositie Wybren Veenstra keramist
Gratis entree

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens

Woensdag 22 april
t Schienvat
20.00 – 21.30 uur
algemene ledenvergadering
Uitvaartvereniging
Vrijdag 24 april
Dierenparkje
11.00 uur
feestelijke opening
t Schienvat
21.00 – 02.00 uur
jamsessie
Maandag 27 april
t Schienvat
14.00 – 21.00 uur
Koningsdag (onder
voorbehoud)
Woensdag 29 april
t Schienvat
19.30 – 22.30 uur
bridge

WEEKENDDIENSTEN
DOKTERSDIENST:
T 0900-9229
TANDARTSEN:
Patiënten van de aangesloten
praktijken binnen de Vereniging Tandartsen Noord-Groningen kunnen bij spoedklachten
het centrale nummer 09000608 (kosten € 0,25 p/m) voor
informatie over de dienstdoende tandarts/tandartspraktijk
raadplegen.

Zondag 26 april
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. A.J. van
Zuijlekom

VASTE ACTIVITEITEN
t SCHIENVAT

Donderdag 26 maart
t Schienvat
20.00 uur
VDK vergadering

Dinsdag
09.45 – 11.00 uur
Bewegen op muziek
19.00 – 20.00 uur
Badminton
20.30 – 22.00 uur
Tai Chi

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

Woensdag
15.00 – 17.00 uur
Kaanster Vlinthippers
19.30 – 20.45 uur
You Better Work
o.l.v. Ineke Doornbos
20.00 – 20.30 uur
Damclub
Let op: vanaf 23 oktober om de
twee weken; nu op woensdag!

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

Dierenparkje
18.00 uur
vrijwilligersavond
Maandag 20 april
t Schienvat
20.00 – 21.30 uur
algemene ledenvergadering
Advendo
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Donderdag
20.00 – 22.00 uur
Training stijldansen
Vrijdag
15.00 – 18.00 uur
Boeken Lees Kamer
16.00 – 20.00 uur
Jan’s Pub/cafetaria
20.00 – 22.30 uur
Biljartclub
Zaterdag
16.00 – 20.00 uur
Jan’s Pub/cafetaria
v.a. 16.00 uur
Jan’s Pub

Vrijdag 10 april
Goede Vrijdag
19.30 uur – ds. J. Oosterbroek

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

Vrijdag 17 april
t Schienvat
09.00 – 12.00 uur
Koningsspelen OBS
Klinkenborg

Zondag 5 april
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. G. Huisman

Zondag 12 april
Pasen
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

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

Dinsdag 7 april
t Schienvat
17.00 -20.00 uur
vervolg inloopbijeenkomst
gemeente
Het Hogeland inzake
aardbevingsproblematiek

Zondag 29 maart
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. A.J. van
Zuijlekom

Op de website www.vtng.nl
kunt u een overzicht van de
aangesloten praktijken zien.
De vaste spreekuren op zaterdag en zondag vervallen per 1
januari 2020!
Raadpleeg het 0900-0608 nummer voor meer informatie.

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

Zaterdag 28 maart
Klinkenborgerweg 1
09.00 -12.00 uur
inzameling St. Project Oekraïne

Kerkdiensten Chr. Geref.
Kerk Kantens

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

KERKDIENSTEN
Gereformeerde kerk
vrijgemaakt
In verband met de maatregelen
omtrent beperkingen
tot verspreiding van het
corona-virus zijn er tot
nadere berichtgeving geen
kerkdiensten in april.

Zondag 19 april
09.30 uur – ds. R. Jansen
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Protestantse Gemeente
Kantens-Stitswerd-Rottum
(onder voorbehoud)
Zondag 29 maart
19.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Muzikale Vesper
m.m.v. Vocaal Ensemble Het
Hoogeland
o.l.v. Vincent HensenOosterdijk
(koffie/thee in Salem)
Zondag 5 april
Palmzondag
09.30 uur - ds. C.E. Lavooij,
Vaassen
(koffie/thee in Salem)
Maandag 6 april
19.30 uur - Vesper in het koor
Dinsdag 7 april
19.30 uur - Vesper in het koor
Woensdag 8 april
19.30 uur - Vesper in het koor
Donderdag 9 april
Witte Donderdag
19.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
Viering Heilig Avondmaal
Vrijdag 10 april
Goede Vrijdag
19.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk

Zaterdag 11 april
Stille Zaterdag
19.30 uur - Regionale Stille
Zaterdagviering in Nicolaaskerk
Oldenzijl
Zondag 12 april
Pasen
10.00 uur - prof. Dr. L.J. van den
Brom, Haren
m.m.v. Martin Sprenger, tenor
(9.00 uur - Paasontbijt in Salem)
Zondag 19 april
Beloken Pasen
9.30 uur - mevr. J.C. PrinsPestoor, Winsum
(koffie/thee in Salem)
Zondag 26 april
9.30 uur - pastor F.
Groenbroek, Veelerveen
Dorpskerk Rottum

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.

April

Zondag 12 april
19.00 uur - ds. H. Poot

Ik zie het zachtjes sneeuwen
ik hoor de spreeuwen schreeuwen
toch staan de bomen
echt al in de knop
april speelt weer z’n spelletje
dus neem ik pen en velletje
en schrijf het even op.

Zondag 26 april
19.00 uur - ds. A. Lagendijk

Toon Hermans
Uit: Dan heb je geluk

Zondag 29 maart
19.00 uur - ds. H. Poot
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Geachte inwoners van
Kantens, Rottum en
Stitswerd
Wij hadden een prachtige feestdag in gedachten. Het vieren van
75 jaar vrijheid in Nederland. Een bevrijdingsvuur, een optocht
met praalwagens, muziek en een vrijheidsmaaltijd.
Maar...we moeten even pas op de plaats maken, nu de
verwachting is, dat het Corona-virus nog krachtiger om zich heen
gaat slaan. Geen vergaderingen, geen bijeenkomsten en onze
sociale contacten inperken.
Kortom, de organisatie heeft besloten om alle voorbereidingen te
staken voor de viering op 5 mei 2020.
Wij danken jullie voor de aanmeldingen, het enthousiasme en het
meedenken, om er een prachtige dag van te kunnen maken. Blijf
gezond en let op elkaar.
Bevrijdingscomité
Kantens, Rottum, Stitswerd

Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T 0595 434206

Collecte
ReumaNederland heeft
besloten de landelijke
collecteweek vanwege het
coronavirus niet door te laten
gaan. We zien het als onze
verantwoordelijkheid naar onze
collectanten en naar de mensen
waar we aan de deur komen,
om er alles aan te doen om de
mogelijke verspreiding van het
virus te voorkomen. Er wordt
gekeken of de collecteweek van
ReumaNederland op een later
moment kan worden ingehaald.
Met vriendelijke groet,
Jannie Knot
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Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens
Drukwerk:
Drukkerij Sikkema – Warffum

OUD PAPIER
zaterdag 4 april
vanaf 09.00 uur
t/m zondag 5 april
18.00 uur

T 551788 (OBS)

