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 Dat moeten onze (voor)
ouders ook hebben 
meegemaakt tijdens de 
Tweede Wereldoorlog; niet 
kunnen gaan en staan waar 
je wilt, omdat de vijand op 
de loer ligt waardoor je in 
je bewegingsvrijheid wordt 
aangetast. Daarnaast heeft 
de angst geregeerd. Des te 
groter was de vreugde toen 
er een einde kwam aan deze 
onderdrukking. Vreugde 
vanwege de bevrijding, maar 
ook verdriet om degene die 
tijdens de oorlog het leven 
hebben gelaten en grote 
waardering voor degene die 
voor de vrijheid gestreden 
hebben. Dat is nu 75 jaar 
geleden en dat willen we 
herdenken. Ook in deze tijd; 
juist in deze tijd! Want we 
beseffen nu des te meer wat 
‘vrijheid’, ‘gezondheid’, ‘familie’ 
en ‘vriendschap’ inhoudt.
 

 
Door de corona-maatregelen sinds half maart van dit jaar, 

voelen velen van ons zich in zijn of haar vrijheid beperkt. 
Vanwege de 1,5 meter-maatregel zijn alle grote en minder 

grote bijeenkomsten, activiteiten en evenementen 
afgelast, om verdere verspreiding van het corona-virus 

te voorkomen. De kinderen en de jeugd kunnen niet naar 
school en volgen vaak online de lessen. Volwassenen 

werken thuis als dat mogelijk is. Het is mooi dat dat kan 
in deze tijd van digitalisering en automatisering, maar 

we missen onze vrienden en collega’s. Ook missen we de 
fysieke sociale contacten met onze familie, vrienden en 

dorpsgenoten en kwetsbare dierbaren. Wij voelen ons van 
onze vrijheid beroofd en treuren om de mensen die door 

of vanwege het corona-virus ernstig ziek zijn of niet meer 
onder ons zijn. Daarnaast waarderen we nu meer dan ooit 
de hulpverleners die al het mogelijke doen om de corona-

patiënten en kwetsbare mensen in onze omgeving te helpen.

Beste dorpsgenoten,

Helaas gaan alle geplande en 
voorbereide activiteiten van 4 
en 5 mei niet door, vanwege de 
coronacrisis. Om deze dagen 
toch niet ongemerkt voorbij te 
laten gaan, is in deze Lougnijs 
een speciale Bevrijdingskrant 
geplaatst, met persoonlijke 
verhalen en herinneringen 
aan de oorlogstijd en de 
bevrijding. Wat is de betekenis 
van 4 en 5 mei? Daarnaast 
zijn er diverse gebeurtenissen 
uit de omgeving van Kantens 
beschreven. Al met al een 
mooi geheel van gedenken en 
herdenken. Redactielid Arie 
Klomp heeft hier de afgelopen 
maanden erg veel tijd aan 
besteed en alle dank gaat dan 
ook naar hem uit. Super! 

Bij het samenstellen van deze 
Bevrijdingskrant heeft hij 
medewerking gekregen van: 

Geert de Vries - Bé Holst - 
Martin Sprenger - Antoinette 
Jager - Jacob Wever - Antje 
Wever - Jan Schuiling. Hiervoor 
onze hartelijke dank!
Daarnaast heeft hij de volgende 
bronnen geraadpleegd: 
* Oorlogsmuseum Middelstum, 
dhr. Ties Groenewold; 
* Groninger Archieven, 
inventarisnummer 1165, 
toegang 14 “Rapport overval 
Koninklijke marechaussee, nr. 
55”; 
* Nederlands Algemeen 
Politieblad, nummer 6, d.d. 8 
februari 1944; 
* Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie (NIOD)

Ik wens u weer veel leesplezier, 
goede herdenkingsdagen en 
gezondheid toe!

Alette de Vries-Rennen
eindredacteur
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Herdenking op 4 mei
Het Nationaal Comité 4 mei herdenking heeft een voorstel 
gedaan voor de lokale herdenkingen in 2020. Gemeente Het 
Hogeland ondersteunt dit voorstel en vraagt haar inwoners om 
hieraan medewerking te verlenen.  
 
* Het Nationaal Comité en gemeente Het Hogeland vragen 
iedereen om 4 mei de vlag thuis de hele dag halfstok te hangen. 
* Het Nationaal Comité en gemeente Het Hogeland roepen alle 
blazers van gemeente Het Hogeland op om 19.58 uur het Taptoe 
signaal mee te spelen vanuit huis. 
* Na de twee minuten stilte om 20.00 uur klinkt het Wilhelmus. 
Het Nationaal Comité en gemeente Het Hogeland nodigt iedereen 
uit om thuis mee te zingen.

Er is door het 4 mei Comité Kantens besloten dat voor de 
herdenking van 4 mei in Kantens wordt aangesloten bij een 
algemene herdenking later dit jaar. 

Er wordt voor 4 mei een oproep gedaan aan de dorpsgenoten 
om op die dag stil te staan bij onze gevallenen en eventueel een 
bloemetje te leggen bij het monument.

Het Comité Kantens wil het mooie gedenkwaardige programma 
van 4 mei in de kerk verplaatsen naar de eerste zaterdag 
van september en dan aansluitend bloemen leggen bij het 
monument. Deze herdenking vindt dan plaats zonder een 
afgevaardigde vanuit de gemeente. Er zal na afloop van deze 
herdenking zoals gebruikelijk koffie of thee aangeboden worden 
in het dorpshuis.

4 mei Comité Kantens
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1. Mijn naam is: 
Trijntje de Jong-Boonstra
 
2. Wat at u als kind het liefst? 
Ik heb eigenlijk helemaal geen 
voorkeur, ik vond alles lekker.

3. Wat deed u het liefst in de 
kinderjaren? 
Buiten spelen met 
de andere kinderen; 
hinkelen, kaatsenballen of 
touwtjespringen.

4. Wat was uw grootste 
hobby? 
Winkelen.

5. Welk beroep heeft u 
uitgeoefend? 
Ik heb veel verschillende 
dingen gedaan. Als 15-jarig 
meisje hielp ik in de 
huishouding op een boerderij. 
Daarna in de huishouding 
bij een slagerij in de stad en 
vervolgens werkte ik ook in de 
stad in een café om te helpen 
in de huishouding en ook in 
de bediening. Tenslotte werkte 

ik tot aan mijn trouwen als 
filiaalhoudster van de stomerij.

6. Wat is uw grootste 
ergernis? 
Ik vind de groenvoorziening 
in Kantens niet meer zo 
netjes als eerder. Ik erger me 
ook aan hondendrollen en 
paardenpoep op straat.

7. Wat mist u tegenwoordig 
het meest uit uw jeugdjaren? 
Dat de jeugd niet net als 
vroeger veel buiten speelt. 

8. Waarover maakt u zich 
tegenwoordig de meeste 
zorgen? 
Over het coronavirus, ik hoop 
dat het gauw voorbij is.

9. Wat zou u graag nog eens 
willen doen? 
Het was mijn grootste wens 
om eens een Rijnreis te maken. 
Vorig jaar heb ik voor het eerst 
eentje gemaakt en ik heb voor 
deze zomer weer geboekt. Ik 
hoop zo dat het doorgaat!

10. Wie schrijft er volgende 
keer met de kroontjespen? 
Hennie Knapper
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Stitswerd 1945 tot 1957
Op 19 november 1945 ben ik geboren in Stitswerd. We woonden 
in een klein huisje aan de Stitswerderweg. Het huisje is 
afgebroken kort nadat wij naar Rottum verhuisden. Mijn vader, 
Andries Poppema, werkte op Steenfabriek Ceres waar hij dagelijks 
naar toe fietste. Moeder Wipberdina Ruiter heeft vaak gebakerd 
bij familie Kobus die op Theebus woonde. Met Pasen en ook met 
Kerst werkte ze voor Bakker Hageman. Manden met brood e.d. 
aan het fietsstuur om naar de mensen te brengen die buiten het 
dorp woonden. 

Er was veel middenstand in het 
dorp: het kruidenierswinkeltje 
van Jan Staal en bakkerij 
Hageman (lekkere kantkoek). 
Later ook Van der Ploeg 
met een grote winkel met 
kruidenierswaren. Timmerman 
Arie Sterenberg en kuiperij 
Gerrit Bakker (Koeper). Bij 
Koeper was het boeiend 
wat hij allemaal maakte in 
zijn werkplaats. Aan de deur 
werd van alles en nog wat 
aangeboden. In de haven 
lag altijd het bootje van 
beurtschipper Hamming. Op 
zomeravonden werden er, 
onder aanvoering van Klaas 
Steenhuis, rondjes gelopen 
om het dorp. Onderweg sloten 
veel mensen aan om 10 tot 15 
ronden te lopen in een brede 
groep. Ook was er een lagere 
school in het dorp met meester 
Van der Worp. Klas 1 t/m 5 heb 
ik daar gevolgd. Op de hoek 
van de tafel van meester Van 
der Worp stond in wintertijd 
een grote pot met vitaminen 
die voor ons bestemd waren. 

Meester had ook wel eens 
weinig zin en dan kwam 
zijn zoon accordeonspelen 
op school. Dat vonden we 
natuurlijk erg leuk. Minder 
leuk vond ik geschiedenis. Ik 
ben één keer niet naar school 
gegaan omdat ik de jaartallen 
niet uit mijn hoofd kon leren. 
Op 11 november vormden we 
groepen om langs de deuren te 
lopen en Sint Martinusliedjes te 
zingen. Eerst tot ver buiten het 
dorp en daarna in het dorp. De 
opbrengst werd in de school 
verdeeld. Het laatste jaar van 
de school waren er in totaal 
nog zeven leerlingen in diverse 
klassen. Het zesde schooljaar 
heb ik in Kantens gevolgd. 

Rottum 1957 tot 1964    
In 1957 ben ik verhuisd 
naar Rottum. Vanuit Rottum 
ging ik dagelijks op de fiets 
naar de Technische School 
in Uithuizen. Bij Halfweg 
wachtten we op de groep en 
dan als groep, van zo’n 14 
tot 20 personen, fietsten we 
via de Doodstilsterweg naar 
Uithuizen. Na de Technische 
School heb ik een paar jaar 
gewerkt bij Hero Hielkema 
met Joop Sietsema, Gerrit Boer 
(met alpino) en Piet Reitsma, 
ook met alpino maar altijd een 
beetje scheef. Joop heeft mij 
toen direct lid gemaakt van de 
FNV en dat ben ik nog steeds. 
We moesten ook wekelijks 
zegeltjes ergens voor plakken. 
Piet was mijn favoriete collega, 
omdat hij de monteur was 
en dat wilde ik ook worden. 
Lanz Bulldog en later allerlei 
machines en tractoren van John 
Deere. Maar bij Piet aansluiten 
was niet zo eenvoudig. Hij 
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kon mij niet gebruiken. Een 
verrassende ontwikkeling 
was de aanschaf van een 
splinternieuwe draaibank, 
want daar mocht ik veel op 
werken. Dat vond ik ook erg 
leuk. Ik was ook wel eens bij 
het smidsvuur, maar smeden 
heeft mij niet echt geraakt. Om 
de vier weken (of elke week??) 
kwam vrouw Hielkema rond 
met een dienblad en daarop de 
bruine loonzakjes. Zal voor mij 
een paar gulden zijn geweest 
en ik moest ook nog in mijn 
eigen tijd grasmaaien rond het 
witte draaibare tuinhuisje van 
Hielkema. Na de Technische 
School heb ik uiteindelijk 
het VAM diploma éérste 
automonteur gehaald. Tot 
aan de VUT ben ik werkzaam 
geweest als automonteur.
 
Jongens in het dorp die ik 
mij herinner waren Ritze 
Steenhuis, Jan Blaauwwiekel 
(neef) Koos en Anno Boer, 
Henkie Keller, Jan Doornbos 
(boerderij), jongens van 
Louwes, Broekhuizen en 
Roggevelt en Bertus Zeedijk. Als 
meisjes herinner ik mij Tineke 
Aalders en Antje Roggevelt. In 
het gebouwtje hadden wij veel 
activiteiten. Dat was vaak onder 
leiding van vrouw Huizinga 
(Elema), van Betlehem met 
haar grijze Austin. Zo was er 
toneel, zang en de jeugdclub. 
Als er een uitvoering was van 
de zang- of toneelclub, dan 
was het gebouwtje afgeladen 
vol en Hero Hielkema was dan 
met een grote bandrecorder 
aanwezig om alles op te 
nemen.
Tijdens de zomeravonden werd 
er veel gebadmintond. Van de 
kruising bij Piet Reitsma tot in 
de Golden Houk stond het vol 
met teams van dorpsgenoten. 
Ook vaders en moeders deden 
mee. En op de grote steen zat 
altijd Roelf van Dellen. Maar 

dan ook altijd. Met Hendertje 
(Hendriktje) zijn vrouw woonde 
het gezin in de vroegere school. 
Ik woonde daarachter in het 
voorste deel van de pastorie 
met uitzicht op het kerkhof.

Ik herinner mij nog vaag de 
kermis op veldje (Kampke) 
bij Sprenger en later nog een 
keer bij Batema. Toen waren 
er ook vaak ruziemakers uit 
andere dorpen. Bij Batema zijn 
meerdere bruiloften gevierd, 
maar als café was het ook 
gezellig met veelal Luut Knol en 
Rink Zuur. “Wie neemn nog ain” 
en dat dus zeker een keer of 
tien. Als ze hem goed hadden 
geraakt, ging Rink ook nog 
harmonica spelen.  
Café Sprenger had een goed 
biljart en later ook een jukebox. 
Arie kon zelf goed biljarten en 
ook dammen. Arie heeft mij 
biljarten geleerd. Ook keken 
we daar TV want samen met 
Hielkema waren zij de eersten 
met een TV en telefoon. TV-
kijken bij Arie in de kroeg was 
natuurlijk niet gratis. Ook 
voor telefoon ging Arie het 
dorp door om te zeggen dat 
er telefoon voor iemand was. 
In z’n Vivo winkeltje lag een 
boodschappenboekje waar 
de gehaalde boodschappen 
werden bijgeschreven en 
op een later tijdstip vond de 
betaling plaats.

1964 en verder
Na Rottum ben ik verhuisd 
naar de stad Groningen. 
Dan breekt de periode aan 
dat er een ander in je leven 
komt en gaat samenwonen. 
Met een partner die nog wel 
eens overgeplaatst wordt. In 
periodes van 10 tot 12 jaar zijn 
we verhuisd naar Hoogkerk en 
Borger. Toen kwam de vraag: 
willen jullie naar het westen 
van het land? We hebben JA 
gezegd met de gedachte, als 

we klaar zijn met werken gaan 
we weer terug naar Groningen. 
Zó zijn we naar Papendrecht 
verhuisd in 1998. Maar de 
gedachte van teruggaan naar 
Groningen is verloren gegaan 
en we zijn verhuisd naar een 
appartement aan de Maas in 
Rotterdam, waar we inmiddels 
het 45 jarig samenzijn zijn 
gepasseerd. Na mijn VUT ben ik 
me pas gaan interesseren voor 
computers. Ik heb cursussen 
gevolgd en de verslaving 
was daar. Nu ben ik actief 
bezig met activiteiten van 

computerclub HCC. Ik kom in 
het verenigingsleven met veel 
mensen in contact en het mist 
bijna nooit dat de opmerking 
wordt gemaakt: “Jij bent niet 
van hier”. Mijn antwoord 
is consequent: “Ik ben een 
weggelopen Groninger”.

Luit Poppema, 
Rotterdam
lupop@live.nl
https://sites.google.com/site/
luitpoppema/family-map
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Mijn naam is Janny Kooistra en ik ben werkzaam in de 
organisatie Collectief Midden-Groningen (CMG). Het collectief is 
ontstaan vanuit lokale natuurverenigingen, zoals in dit gebied 
Wierde & Dijk in Usquert. Het collectief is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en LandschapsBeheer 
(ANLb) in het werkgebied dat loopt van Groningen – Zoutkamp – 
Delfzijl – Hoogezand. 

Wat houdt dat agrarisch 
natuurbeheer in? Om 
de boerenlandvogels 
en hun leefomgeving te 
beschermen kunnen agrariërs 
verschillende beheerpakketten 
toepassen, variërend van 
licht (bijvoorbeeld uitgesteld 
maaien) tot zwaar (hierbij 
kunt u denken aan de aanleg 
van een plasdras). Bij elk 
beheerpakket ontvangt de 
agrariër een beheervergoeding 
ter compensatie. Naast dit 
beheer worden er binnen 
het Collectief projecten 
uitgevoerd die in het verlengde 
hiervan liggen. Mijn functie 
is Projectmedewerker. Eén 
van mijn projecten is het 
project ‘Hoe? Zo!’ waarin we 
voorbereidingen treffen voor 
een nieuw Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) voor 
Nederland. 

Even een stukje theorie over 
het GLB: Na de oorlog vond 
minister Mansholt dat de 
agrarische bevolking (t.o.v. 
de stedelingen) achterbleef in 
de vooruitgang. Hij zette een 
Europees Landbouwbeleid 
op in de eerste jaren van 
de Europese Economische 
Gemeenschap (de EEG), de 
voorloper van de huidige 
Europese Unie. In die eerste 
tijd is alle nadruk gelegd 

op productie (vanwege 
voedseltekort) en steeds 
werd het beleid aangepast 
aan de ontwikkelingen in de 
tijd. Vandaag de dag ligt de 
focus vooral op de verdere 
vergroening (lees: aandacht 
voor water, bodem, klimaat, 
natuur- en landschap). Nu 
krijgt een grondeigenaar 
jaarlijks voorwaardelijk een 
standaardbedrag per hectare. 
In de nieuwe GLB-periode, 
die in 2021 zou aanvangen 
(maar uitgesteld wordt 
met 1 á 2 jaar), wordt die 
voorwaardelijkheid weer wat 
meer aangescherpt, maar ook 
wil men meer geregionaliseerd 
gaan werken. Immers, de EEG 
startte met zes landen maar 
heeft inmiddels 27 landen. 
Men wil per land, per regio, 
kijken wat het best haalbare 
resultaat kan zijn op het gebied 
van vergroening. Daarnaast 
wil men ook een gedeelte 
van de betalingsrechten 
prestatiegericht maken. 
Dus, dat een grondeigenaar 
aantoonbaar een extra 
inspanning moet hebben 
geleverd. 

Binnen het project 
‘Hoe? Zo!’ kijken we naar 
vergroeningsmaatregelen in dit 
gebied, waarbij de focus vooral 
ligt op het ontwikkelen, testen 
en demonstreren van een 
systematiek voor planvorming 
en sturing op gebiedsniveau. 
Ik hou mij met name bezig met 
het akkerbouwgebied rond 
Uithuizen. Vorig jaar heb ik aan 
de hand van een gebiedsproces 
met boeren en andere 
gebiedspartijen een aantal 
maatregelen op papier gezet 
die goed zouden passen in dit 
gebied. Deze plannen hebben 
een aantal akkerbouwers 
ingepast in hun bouwplan voor 
2020 en worden nu uitgevoerd; 
bijvoorbeeld Akkerrandbeheer, 
dat wil zeggen dat langs de 
gewassen een strook van 
drie meter of meer beteeld 
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wordt met een gewas dat 
goed is voor vergroening. Een 
maatregel die specifiek voor 
dit aardappelgebied is, is de 
Sabbatical, waarbij de grond 
een jaar ‘uit productie’ gehaald 
wordt, maar beteeld wordt ten 
gunste van bodemverbetering 
en biodiversiteit. Ook wordt 
ervaring opgedaan met 
gefaseerd slootbeheer.  

De resultaten en conclusies 
van dit project (en nog enkele 
andere projecten) dienen 
als input voor het Nationaal 

Strategisch Plan. Met dit plan 
doet Nederland een voorstel 
aan de Europese Unie over de 
Nederlandse uitvoering van het 
GLB-beleid. 
Wanneer u deze 
zomer rondfietst in het 
akkerbouwgebied boven 
Uithuizen, bij Zeerijp of 
nabij Eppenhuizen ziet 
u wellicht iets van deze 
vergroeningsmaatregelen. 
Geniet van deze natuur!

Janny Kooistra
Rottum

IJsbaanperikelen
Ook afgelopen winter hebben wij niet kunnen genieten van het 
schaatsen op natuurijs. Als IJsvereniging hadden wij natuurlijk 
alle voorbereidingen getroffen, maar helaas mocht het niet zo 
zijn, dat het ging vriezen.

Naast de diverse vergaderingen 
volgden twee bestuursleden 
in februari 2020 de cursus 
Natuurijsmeester bij de KNSB. 
Een mooie cursus, met veel 
nieuwe inzichten, die met een 
goed resultaat werd afgesloten. 
Ook de penningmeester ging 
op cursus en na een paar 
avonden flink studeren slaagde 
hij voor het diploma SVH 
Sociale Hygiëne.

Natuurlijk werd er wel 
geschaatst op Kardinge door 
de leden van de IJsvereniging. 
Wij waren drie middagen 
te gast op Kardinge en de 
laatste schaatsmiddag was op 
zaterdag 22 februari 2020, die 
werd afgesloten met een hapje 
en een drankje bij t Schienvat.

De voorzitter en secretaris 
gaven hun medewerking 
aan een interview voor de 
NBC-mediagroep, i.v.m. 
plaatsing van een artikel 
over natuurijsbanen in het 
Dagblad van het Noorden en 
de Leeuwarder Courant. Het 
artikel werd op 22 februari 
2020 geplaatst onder de kop 
“Alweer niet, ijsverenigingen 
houden hoofd manmoedig 
boven water…”.

Geen natuurijs, dan maar 
onderhoud. Het machinepark 
werd onderhouden, de 
meterkast werd vervangen in 
het gebouw en verder werd 
een hardhouten damwand 

geplaatst naast het gebouw. 
Daar was de wal van de sloot 
ingezakt en dat leverde gevaar 
op.

Ondertussen waren wij druk 
bezig met voorbereidingen 
voor de viering van 
bevrijdingsdag op 5 mei 2020. 
Deze voorbereidingen moesten 
worden gestaakt door de 
uitbraak van het corona-virus 
en alle maatregelen die daarna 
volgden…

Nu is het bijna mei 2020. 
Het corona-virus is nog 
steeds aanwezig en ook alle 
maatregelen, die ons in meer 
of mindere mate in onze 
bewegingsvrijheid beperken. 
Het zal nog wel even duren, 
voordat wij van dit virus af zijn 
en de na-ijl effecten daarvan. 

Daarom richten wij ons 
voorlopig maar op het 
belangrijkste; wees verstandig, 
houd rekening met elkaar en 
blijf vooral gezond.

Het bestuur 
van de IJsvereniging Kantens
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Over een paar jaar zijn we er 
wel aan gewend en denken we 
eraan terug als een bijzondere 
tijd. En op dit moment? Als 
jullie dit lezen zijn we een 
paar weekjes verder. De 
veranderingen gaan snel, 
maar we hebben geen idee hoe 
‘terug naar normaal’ eruit zal 
gaan zien.

Veranderingen ook in t 
Schienvat, heel opvallend. De 
nieuwe gymzaalvloer ligt erin. 
Mooi donkergrijs met witte, 
rode en blauwe strepen. De 
felbegeerde badmintonlijnen 
staan er nu ook eindelijk op. 
Samen met een iets andere 
opstelling van de gymtoestellen 
en stoelen, lijkt het zelfs iets 
meer ruimte te geven. Het 
leggen van de vloer verliep 
een beetje moeizaam; ook die 
jongens moesten even wennen 
aan de coronamaatregelen. Zij 
kwamen elke dag op en neer 
vanuit Brabant; ieder in een 
eigen auto, want samenrijden 
mocht niet meer.

Ik heb al een paar keer de 
vraag gehad hoe de vloer 
opgebouwd is: 
* op de kale betonnen vloer 
wordt een 7 mm “zwaar” 
rubber mat verlijmd; dit lijkt 
een beetje op ZOAB (Zeer Open 
Asfalt Beton op de snelwegen) 
* daar overheen komt een 
flexibele laag lijm 
* dan volgt een kunststof 
gietlaag, soort egaline, maar 
dan kunststof in de kleur 
* de toplaag is een latex-
achtige verf waar dan de 
belijning weer op geschilderd 
wordt.

Nieuwe vloer, plafonds en cafetaria in coronatijdperk 2020
En dat allemaal, inclusief 
de droogtijd, in één week 
geplaatst. Mooi staaltje 
techniek en vakwerk. Met 
dank aan de gemeente en de 
mensen van de firma Herculan 
uit Meerkerk.

Systeem plafonds
Het moment waarop alle 
activiteiten stil liggen in t 
Schienvat, komt voor het 
gebouw wel goed uit. Al langer 
had de gemeente aangegeven 
dat de systeemplafonds in 
de verschillende zalen wel 
aan vervanging toe zijn. De 
oorspronkelijke aannemer is 
overvallen door de coronacrisis 
en had zijn personeel al naar 
huis gestuurd en wilde ze 
niet voor één klus uit de WW-
NOW regeling halen. Via de 
aannemer is een nieuw bedrijf 
bezig met rekenen, maar de 
opdracht is al vergeven. Ik 
verwacht dat als jullie dit lezen 
de plafonds ook allemaal 
mooi en netjes vernieuwd 
zijn. Hier en daar met wat 
nieuwe lampen erin, uiteraard 
met LED verlichting. Over de 
lampen nog iets bijzonders, 
bij opruimen kwamen opeens 
vier grote geëmailleerde oude 
lampen tevoorschijn, voorzien 
van grote kelken. We hebben 
de gedachte om deze boven de 
grote stamtafel en het biljart te 
hangen.

Electra op het podium
Voor de meeste mensen altijd 
buiten het zicht, maar al erg 
lang hing er op het podium 
een gevaarlijke, onveilige 
“antieke” stoppenkast waar 

in de loop van de jaren van 
alles aan geknutseld en 
verbouwd was. Wat ook deels 
niet meer functioneerde of als 
deelsysteem buiten gebruik 
was. Daar is nu door Jansen 
Electrotechniek een mooie 
nieuwe kast met duidelijke 
uitleg opgehangen. Het is weer 
veilig en begrijpelijk geworden.
 
Cafetaria
Gelukkig, en daarvoor dank 
aan alle klanten, kunnen 
we binnen de anderhalve 
meter-economie de cafetaria 
draaiende houden. Tezamen 
met de steunmogelijkheden 
van de overheid kunnen we 
daardoor onze medewerker 
Rieks in dienst houden. En 
daarmee natuurlijk de mensen 
uit Kantens en omstreken 
ontzorgen met een patatje 
en een snack. Inmiddels zijn 
de ‘happyburger” en onze 
“kapsalon” wereldberoemd in 
Kantens. Nog niet geproefd? 
Kom er snel één halen.  Dan 
kun je het zelf proeven! 
Onweerstaanbaar lekker!

Nogmaals, dank aan 
onze trouwe klanten. We 

hebben jullie nodig om deze 
voorziening in het dorp te 
houden. Samen staan we sterk, 
samen loodsen we elkaar 
door deze crisis heen. We 
hebben voor zwaardere vuren 
gestaan... toch? Tot snel!

Met vriendelijke groet, 
Jan Westerlaken 
Dorpshuisbeheerder t 
Schienvat 
Kerkstraat 7 
9995 PH Kantens 
06 53 17 85 67 
E jw@kantens.nl

Patat / Ras patat (z. saus) € 1,60 

Patat / Ras patat (z. saus) groot € 2,60 

Kapsalon  € 7,45 

Kapsalon extra vlees € 11,45 

Happy Burger met patat € 6,45 

Frikandel /kroket (100 gram) € 1,55 

Kalfskroket € 1,95 

Bami / Bami pittig schijf € 1,80 

Nasi schijf € 1,80 

Kip Nuggets (6 stuks) € 1,80 

Hamburger € 1,80 

Berehap pittig € 2,00 

Eierbal € 2,50 

Bitterballen (6 stuks) € 2,00 

Party Snacks (8 stuks) € 2,00 

Loempia (kip) € 2,00 

Mexicano € 2,00 

Pikanto € 2,00 

Bal gehakt € 3,00 

Voor meer producten zie onze website of facebook 
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Zondagschool in Kantens
De Nederlandsche Zondagschool Vereeniging werd al meer dan 150 jaar geleden opgericht, door de landelijke Nederlandse 
Hervormde Kerk. Bijna elke Hervormde gemeente in Nederland had daarom een Zondagsschool, bedoeld voor kinderen van de 
basisschoolleeftijd. Het doel is altijd geweest om kinderen in aanraking te brengen met de verhalen uit de Bijbel. Er werd jarenlang 
een speciale liedbundel gebruikt: Wie zingt mee? Het waren allemaal liederen voor kinderen, met begeleiding voor orgel of piano.

 
Foto voor de deur van gebouw 

Salem met een deel van het pad 
langs Salem, naar de Hervomde 

Pastorie
v.l.n.r.:

voorste rij: Hennie Nekkes (?), 
Lineke Wever

tweede rij: Martin Sprenger, 
Willeke Broekhuizen, Harrie 

Kuipers, Willem Knot (?), Gina 
Wever, Bert Dekkema

daarachter: Nelie Wiersma en 
Klara Dekkema

vierde rij: Jan Linstra, Pieter Knot, 
Klaas Knot, Anneke Ploegman, 

Leida Wever, Eelke Linstra-leider
achterste rij: Geesje Broekhuizen, 
Aafke Ploegman, Peter Steenhuis

In mijn kinderjaren (de jaren 
60 van de vorige eeuw) was er 
elke zondag Zondagsschool 
in gebouw Salem, met twee 
groepen, voor de kleine en 
voor de grotere kinderen. 
Het was meestal om 11.00 
uur of om 8.30 uur, wanneer 
de kerkdienst laat was. We 
hoorden een Bijbelverhaal, 
soms verlevendigd door 
gebruik te maken van het 
flanelbord. Elk verhaal had 
prachtige kleurenplaatjes, die 
bij het verhaal pasten. We 
gingen bidden en zongen een 
paar liederen. 

Mijn oudere broers moesten 
een Psalmvers uit het hoofd 
leren of een couplet van een 
gezang. Je moest het opzeggen 
en dan kreeg je een stempeltje 
en soms een plaatje. Een van 
de hoogtepunten was het 
jaarlijkse kerstfeest. Dat was 
in de kerk wanneer het al wat 
schemerig werd en ook wel 
in gebouw Salem. Ik bewaar 
hele fijne herinneringen aan 
dat kerstfeest, waarbij we na 
afloop een kerstgeschenk 
kregen uitgereikt en een 
zakje met lekkers. Meestal 
was het geschenk een boekje 

van W.G. van de Hulst; ik heb 
ze allemaal bewaard en lees 
mijn kleinkinderen er nog uit 
voor (‘Bruun de beer’ was een 
favoriet en ‘Van ‘t klompje dat op 
’t water dreef’).

In die tijd waren ook de 
gezinsdiensten in opkomst. 
Dan was er in de kerkdienst 
speciale aandacht voor 
kinderen, meestal een paar 
keer per jaar. Later kwamen er 
jeugddiensten, voor de oudere 
jeugd. Met Pasen waren er veel 
boeketjes van narcissen in de 

Foto voor de kerkdeur aan de 
zuidmuur. V.l.n.r.:
voorste rij: Pieter Knot, Lineke 
Wever, Hennie Nekkes
middelste rij: Martin Sprenger, 
Anneke Ploegman, Leida Wever, 
Klaas Knot, Jan Linstra
achterste rij: Geesje Broekhuizen, 
Aafke Ploegman, Peter Steenhuis

Foto voor de deur van gebouw 
Salem. V.l.n.r.:
voorste rij: Willem Knot, Coby 
Wever (?), Johan Nekkes (?), Gina 
Wever, Bert Dekkema
achterste rij: H. Ploegman-
leider, Willeke Broekhuizen, 
Nelie Wiersma, Harrie Kuipers, 
Veronica Wever, Klara Dekkema

kerk en er waren bakjes met 
fruit voor de oude mensen. 
Die moesten we dan na de 
dienst brengen, naar een idee 
van mevr. Nortier-Bijleveld, de 
vrouw van de dominee. 
Bij de meeste Protestantse 
gemeenten is de 
Zondagsschool overgegaan 
in de kindernevendiensten. 
Kinderen gaan mee naar de 
dienst en gaan dan voor de 
preek naar een eigen ruimte, 
waarbij het thema van de preek 
aan de orde is, voor kinderen. 
Bij het schrijven van dit stukje 
schieten mij een paar flarden 
van liederen te binnen. ‘’Eens 
brachten de moeders’’, dat we 
vaak zongen bij een doopdienst 
en nog een ander lied, wat 
droevig: ”Een lammetje ging 
dwalen’’. Het liep gelukkig altijd 
wel goed af!

De foto’s geven de oudste 
groep weer van ongeveer het 

jaar 1967. Onze leiders waren 
toen de heer Ploegman, Heiko 
Bult, Eelke Linstra, Jet Linstra 
en Henny (Werkman) Knot. 
Eelke Linstra was in die tijd 
kerkorganist en samen met 
de tekst van bovengenoemd 
lammetje dat ging dwalen, is 
het nog steeds een prachtige 
herinnering!

Martin Sprenger
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Voedselbank en kerken op Hogeland werken samen!!
Voedselbank het Hogeland in Winsum is door het coronavirus opgezadeld met een groot probleem. In het pre-coronatijdperk kwamen 
de voedselbankklanten tweewekelijks naar Winsum om daar voor een deel in hun voedselbehoefte te kunnen voorzien. Nu echter, nu 
het coronavirus rondwaart en er zelfs ook een voedselbankmedewerker besmet blijkt te zijn, is het niet langer veilig om iedere week 
grote aantallen mensen over de vloer te hebben. 

En als Mohammed niet naar 
de berg mag komen, dan komt 
de berg naar Mohammed, is 
een gezegde dat Voedselbank 
het Hogeland nu in de 
praktijk wil gaan brengen. Als 
de klanten niet meer naar 
Winsum mogen komen, dan 
komt de Voedselbank het 
Hogeland naar de klant. Elke 
week moeten er dan 170 
adressen worden bezocht 
om daar enkele kratten met 
levensmiddelen te bezorgen. 
Een mega-operatie, dus!

Voedselbank het Hogeland 
heeft daarom in Loppersum, 
Bedum, Leens, Winsum en 
Uithuizen enkele kerken 
benaderd met de vraag om 
in de onmiddellijke omgeving 
van die kerk voedselpakketten 
te bezorgen. Samen met de 
diaconieën van collega-kerken 
uit die dorpen is geprobeerd 
voldoende auto’s-met-
chauff eur bereid te vinden een 
aantal weken lang in de eigen 
omgeving voedselpakketten 
rond te brengen. Hierop 
is door de kerken op een 
geweldige wijze gereageerd. In 
een paar dagen tijd waren de 

geplande routes vol bezet met 
bereidwillige automobilisten. 
Het is hartverwarmend te zien 
dat er volop aandacht en hulp 
is voor de medemens in onze 
gemeente.  
Vanaf maandag 30 maart rijdt 
er iedere dag een bestelbus 
van Voedselbank het Hogeland 
naar een trefpunt binnen 
een bezorgroute om daar 
aan een tiental autorijders 
de voedselpakketten mee 
te geven. De chauff eurs 
moeten zich houden aan 
strikte hygiëneregels. Zo’n 
voedselpakket wordt op het 
bezorgadres voor de deur 
gezet, er wordt aangebeld na 
eerst de deurbel te hebben 
ontsmet. Zonder fysiek contact 
met de klant wordt het pakket 
overgedragen. Op een later 
tijdstip worden de kratten weer 
opgehaald en na het inladen 
wast de chauff eur zijn handen 
met ontsmettingsdoekjes. 
De ingeladen kratten 
worden dezelfde dag nog, bij  
Voedselbank het Hogeland, 
ontsmet en gewassen. 
Veiligheid voor alles!! 
Naast de geweldige 
medewerking van de kerken 

mag ook de gemeente Het 
Hogeland niet onvermeld 
blijven. Omdat Voedselbank 
Het Hogeland inzake deze 
bezorgoperatie allerlei extra 
kosten moet maken, heeft 

de gemeente Het Hogeland 
aangeboden deze kosten voor 
haar rekening te nemen. En 
zo draagt iedereen zijn/haar 
steentje bij!!!

Gefeliciteerd!
Langs deze weg willen we Jan van der Laan van harte feliciteren 
met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Afge-
lopen vrijdag heeft de burgemeester van Loppersum hem deze 
Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.

Jan is vanaf de oprichting in 
1980 tot en met 1994 
eindredacteur van t Lougnijs 
geweest.

Alette de Vries-Rennen
eindredacteur
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Kantens in oorlogstijd….

Verzet begint niet met grote woorden 
maar met kleine daden 

zoals storm met zacht geritsel in de tuin 
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt 

zoals brede rivieren 
met een kleine bron 

verscholen in het woud 

zoals een vuurzee 
met dezelfde lucifer 

die de sigaret aansteekt 

zoals liefde met een blik 
een aanraking  

iets dat je opvalt in een stem 

jezelf een vraag stellen 
daarmee begint verzet 

en dan die vraag aan een ander stellen. 

Remco Campert 

“opdat wij niet vergeten"

Ogenschijnlijk ging in oorlogstijd het gewone 
leven door in de gemeente Kantens. De 
boeren werkten op hun landerijen, er werden 
koeien, varkens en kippen gehouden en er 
werd gehandeld. Maar ook hier hield men 
zich bezig met het verbergen van auto’s , 
motoren en fietsen voor de Duitsers, het 
illegaal slachten van een koe, varken of 
pluimvee en het onderbrengen van 
onderduikers. 

Ook het verenigingsleven ging door. Het 
verenigingsleven in de oorlogsjaren werd o.a. 
gevormd door de Jeugdcentrale (Pro Deo); 
Climax 1936, de IJsvereniging, Damclub 
Kantens 1936 en de Plattelandsvrouwen. (nu: 
Vrouwen van Nu) 

Volgens de notulen van de IJsvereniging was 
er eind november 1939 nog niets te merken 
van een oorlogsdreiging. De vergaderingen 
gingen gewoon door bij café Harms en café 
Sipkens en in 1940 en in 1941 werden er nog 
gewoon 50 sigaren verloot tijdens de 
vergaderingen. In 1942 was het hout al 
schaars geworden, want men wilde enkele 
zitbanken maken en het hout daarvoor was 
moeilijk te vinden.  

In 1944 werd er gesproken over de spertijd 
en iedereen moest om 20.00 uur binnen zijn. 
Daarom verviel de ledenvergadering in 1944 
vanwege de abnormale toestand. In 1945 was 
in november de vergadering bij café Harms. 
De banken waren er inmiddels, maar moesten 
nog wel geverfd worden. Er werden drie 
hanen en 2 kilo oudewijvenkoek verloot. Het 
normale leven kwam langzaam weer op gang.

75 jaar vrijheid
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Dat op 27 januari 1944 een overval plaatsvond 
op het gemeentehuis in Kantens is wel bekend.  
Minder bekend is het feit, dat 9 dagen eerder, in 
de avond van 18 januari 1944 tussen 20.30 en 
20.45 uur, een eerste (mislukte) overval was 
gepland.  

Drie mannen, allen gewapend, drongen het 
postkantoor van de Posterijen in Kantens 
binnen en gijzelden de familie Grasdijk. Twee 
overvallers waren gemaskerd en één van hen 
maakte de telefooncentrale onklaar. Zij waren 
niet geïnteresseerd in het aanwezige geld en 
ook een postzak lieten zij ongemoeid.  

Dezelfde avond nog werd een onderzoek 
ingesteld door de Marechaussee. Zij dachten 
aan een afleidingsmanoeuvre en gingen eerst 
naar het distributiekantoor en het 
gemeentehuis in Kantens. Daar was alles in 
orde, volgens de bewakers. 

Uit de verhoren van de familie Grasdijk bleek, 
dat tussen 20.30 en 20.45 uur, een man aan de 
deur was geweest, die graag even wilde bellen 
naar Groningen. Eenmaal binnen richtte de 
man een vuurwapen op de kantoorhouder en 
hield het gezin onder controle.  

Kort daarna verscheen een 2e man in de 
kamer, die gemaskerd was. Deze knipte alle 
verbindingskabels van de telefooncentrale door 
en vernielde de hoorn van de telefoon. De 
mannen hadden geen interesse in het 
aanwezige geld en de postzak.  

Nog iets later verscheen een 3e overvaller, ook 
gemaskerd, die de kantoorhouder vertelde, dat 
hij en zijn gezin in huis moesten blijven. Daarop 
verlieten de overvallers de woning en 
vertrokken in een klaarstaande auto. 

Een duidelijk signalement van de mannen kon 
of wilde de familie Grasdijk niet geven. Wel was 
duidelijk dat men het motorgeluid van een auto 
had gehoord.  

Andere getuigen, die tijdens de overval op 
straat hadden gelopen, spraken ook over een 
auto, een oud model, geen stroomlijn en 
mogelijk een Chevrolet. Deze auto was richting 
Usquert weggereden. Eén van de getuigen 
verklaarde, dat deze auto mogelijk op benzine 
(!) had gereden en geen nummerplaten had. 

Ook sprak een getuige over de aanwezigheid 
van een Duitse fiets-patrouille, die van Usquert 
naar Kantens was gereden en stilstond bij café 
Sipkens aan de Usquerderweg. Eén van hen had 
blijkbaar een lege fietsband en was deze aan het 
oppompen. Deze patrouille reed later door het 
dorp, langs het postkantoor (Langestraat), het 
Gemeentehuis en het distributiekantoor (de 
witte villa), in de richting van Middelstum. 

Tijdens het onderzoek bleek, dat in de morgen 
van 18 januari 1944 een zending van 1000 
bonkaarten voor levensmiddelen was 
ontvangen op het distributiekantoor.  

Geconcludeerd werd, dat de overvallers 
vermoedelijk van plan waren geweest het 
distributiekantoor te plunderen en uit voorzorg 
de telefoonaansluitingen hadden vernield op 
het hulp-postkantoor. De aanwezigheid van een 
Duits patrouille zorgde ervoor, dat de overval 
werd afgeblazen.  

Zoals al gezegd, vond op 27 januari 1944 een 2e 
overval plaats, ditmaal op het gemeentehuis, 
die een aanzienlijke buit opleverde aan geld, 
effecten, pandbrieven en persoonsbewijzen.

Dat op 27 januari 1944 een overval plaatsvond Andere getuigen, die tijdens de overval op 

De eerste overval….. Door Arie Klomp

75 jaar vrijheid
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De eerste overval….. Door Arie Klomp

75 jaar vrijheid

In de 2e Wereldoorlog brandden geregeld 
woningen, boerderijen en andere gebouwen af, 
na luchtgevechten tussen Duitse en Engelse 
vliegtuigen. Om hoogte en snelheid te winnen 
tijdens deze gevechten, dropten de Engelse 
vliegtuigen o.a. hun brandbommen en 
brisantgranaten. Deze gedropte explosieven 
zorgden voor veel gevaar en schade. 

Tijdens één van deze gevechten kwamen er 
brandbommen terecht rondom en op boerderij 
Holwinde in Rottum. (nu Hogeweg 4 Rottum) 
Deze boerderij werd destijds gepacht door 
Pieter Jacob Zandt en Grietje van Huis. De 
brandbommen ontploften niet en boer Zandt en 
zijn knecht probeerden de brandbommen te 
ruimen. Rondom de boerderij lag een gracht, 
waarin de brandbommen vermoedelijk gedumpt 
werden.  

Dit was een gebruikelijke methode, want 
meestal werden deze bommen opgepakt met 
een speciale tang en in het water gegooid. Zelfs 
brandende bommen werden op die manier 
gedoofd of in een bak met zand gelegd.  

Ondanks de inspanningen van Boer Zandt en 
zijn knecht zagen zij één brandbom over het 
hoofd en ontbrandde een brandbom in het 
schapenhok. 

Hierdoor ging de boerderij en de schuur in 
vlammen op. Naar aanleiding van dit voorval 
was er in ieder geval één boer in de omgeving, 
die maatregelen nam. Hij liet een plaatselijke 
smid van metalen leidingbuizen een ‘tang' 
maken, die gebruikt kon worden om het 
achterste gedeelte van een brandbom vast te 
pakken. 

De boerderij werd overigens herbouwd en in 
1947 was het nieuwe woonhuis gereed. Na de 
ruilverkaveling Holwinde kwam de nieuwe 
boerderij in handen van de familie Westerdijk-
Doornbos.  

In 1971 werd de nieuwe boerderij verkocht aan 
de gebroeders de Lange uit Oude Pekela. Zij 
verpachten de boerderij aan Westerdijk. De 
huidige boerderij wordt nu bewoond door de 
familie S. Doornbos Clevering. (Informatie 
Geert de Vries) 

In de 2e Wereldoorlog brandden geregeld Hierdoor ging de boerderij en de schuur in 

Het schapenhok…

75 jaar vrijheid
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Bé Holst (1931)

Wat ik mij van de bevrijding herinner is 
een Canadese soldaat, een ordonnans, 
die op een legergroene Harley Davidson 
kwam aanrijden vanuit Middelstum. Ik 
zag hem stoppen op de kruising van de 
Langestraat/Oosterweg direct naast de 
brug. Hij keek om zich heen, zag niets 
bijzonders en draaide de motor vol gas 
op zijn linkerbeen en reed terug richting 
Middelstum.  

Ik herinner mij van die dag geen 
optochten, bijeenkomsten of iets 
dergelijks. Het was gewoon een dag als 
alle andere. Enkele dagen later waren er 
zo nu en dan wel Canadese soldaten in 
Kantens, wellicht patrouilles. Later 
werd er wel een bevrijdingsfeest gevierd 
in de boerderij van Vinhuizen. Het hele 
dorp was uitgelopen, het was een feest 
voor iedereen en alle gezindten waren 
aanwezig”.

Martin Sprenger (1959)

Betekenis 4 en 5 mei

"Mijn grootouders, de familie Bruin, kochten in 1938 
het pand aan de Langestraat 43 in Kantens. Gebouwd 
als notaris-woning was het verbouwd tot 
manufacturenzaak. Mijn vader woonde in de jaren 
’30 van de vorige eeuw in het huis ernaast, op 
nummer 41. Mijn oom en tante woonden daar en in de 
voorkamer had mijn vader een kapperszaak. Zo 
kregen mijn ouders verkering; mijn moeder woonde 
met mijn grootouders op nummer 43 en mijn vader 
ernaast. Zij zagen elkaar vaak, maar woonden 
gescheiden, zoals het hoorde. Zij zijn in de oorlog 
verloofd en hielden een groot feest in huis met veel 
gasten. Iedereen nam wat mee en het werd een 
onvergetelijke dag! 
Het moet in 1942 of 1943 zijn geweest. Aan het huis 
op nummer 43 was een soort uitbouw, dat als 
slaapkamer in gebruik was. Er kwam een Duitse 
militair in de winkel, die mijn vader vertelde, dat de 
slaapkamer in de uitbouw werd geconfisqueerd. Hij 
was arts en moest ruimte (praktijk) hebben om 
spreekuur te houden voor gewonde en zieke Duitse 
soldaten. En zo gebeurde het. De slaapkamer werd 
ontruimd en ingericht als spreek- en behandelkamer. 
Het was ook zijn woonkamer geworden. De Duitse 
soldaten liepen dagelijks in en uit. 
Mijn oma moest niets hebben van deze 
vrijheidsbeperking. Hun slaapkamer werd de bedstee 
in de voorkamer. De deur naar de keuken bleef altijd 
dicht. Zij was nerveus en sliep ’s nachts slecht, bang 
dat er wat zou gebeuren. Ze konden en wilden geen 
woord Duits spreken en contact werd vermeden. 
Op zaterdagavond had mijn vader onderdak bij de 
familie Bruin. Daar woonde immers zijn verkering. In 
de slaapkamer zat de militair, alleen. Er werd 
gesproken over eenzaamheid en mede-menselijkheid. 
Mijn vader kon een woordje Duits en hij kreeg contact 
met de Duitse arts. Hij kreeg een kop koffie, ze 
maakten een praatje en het bleek al snel dat de arts 
verlangde naar zijn gezin in Duitsland. Hij toonde 
foto’s van zijn gezin en was mijn vader dankbaar voor 
het contact en de koffie. Zo ging dat een tijdje door, 
met alleen contact op de zaterdagavond. Na ongeveer 
een half jaar verliet de Duitse arts het huis en werd het 
weer een slaapkamer”.

“Op 4 mei gaan mijn gedachten uit naar de 
overval op het gemeentehuis in Kantens, 
het oppakken van die verzetsstrijders en 
het feit, dat ook mijn vader werd opgepakt 
door de Duitsers. Zij verdachten hem van 
betrokkenheid bij die overval. Ik zie hem 
nog steeds voor mij, mishandeld en met 
verwondingen in zijn gezicht, toen hij na 
17 dagen terugkeerde vanuit het 
Scholtenshuis in Groningen. De dag 4 mei 
staat ook voor mijn betrokkenheid in het 
Comité Stolpersteine en het plaatsen van 
de Stolpersteine in Kantens en omgeving.

75 jaar vrijheid
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“4 mei, eigenlijk al een paar dagen 
daarvoor, ben ik niet op mijn best. Voor 
enkele jaren terug reed ik op die dag naar 
het Ereveld in Loenen en gaf daar een 
gezicht aan een oorlogsslachtoffer tijdens 
de herdenking. Je staat dan stil achter 
een grafsteen, in mijn geval van een man, 
die ongeveer net zo oud als ik zou zijn 
geweest, als hij nog geleefd had. Deze 
herdenking is er niet meer. 

Al die jaren daarvoor en nu ook de jaren 
daarna was ik op 4 mei tegen 19.30 uur 
weg en zocht ik een rustig plekje op in de 
weilanden of bossen in de plaats, waar ik 
toen woonde.  

Klokslag 20.00 uur verstomden de 
klokken en liet ik de rust en mijn 
gedachten over mij komen. Ook in 
Kantens heb ik zo’n plekje gevonden….. 

Op 5 mei loop ik in de pas mee, zogezegd. 
Ik hang de Nederlandse driekleur uit, 
drink een oranjebitter, maar blijf in 
Kantens en omgeving en bezoek 
misschien een lokaal evenement. Ik ken 
het gevoel van vrijheid, maar niet van 
bevrijding…"

"Voor mij staat 4 mei in het teken van het plaatsen van 
de vijf Stolpersteine in de oude gemeente Kantens. Ik 
maakte toen deel uit van het Comité Stolpersteine, in 
samenwerking met de VDK. In de gesprekken vooraf 
met o.a. familieleden van de vijf verzetsstrijders, die 
vermeld staan op de plaquette aan het voormalig 
gemeentehuis, werd ik geraakt door de emotionele 
spanning die de families moeten hebben gevoeld. 

Het thuisfront wist, dat de mannen in het verzet zaten, 
vaak op pad waren en illegale acties uitvoerden. Het 
moet nagenoeg ondragelijk zijn geweest voor de families.  
Hoewel mijn ouders niet in het verzet zaten, gaven zij 
wel onderdak aan mensen, die even een dag of enkele 
dagen uit het zicht moesten blijven van de Duitse 
bezetter. In de zomer van 2018 bezocht ik 
Erebegraafplaats Bloemendaal, waar drie van onze vijf 
verzetsstrijders zijn begraven. Om het een plaats te 
geven. 

Op 5 mei gaan mijn gedachten terug naar het Ardennen-
offensief, van 16 december 1944 tot 25 januari 1945. 
Kort daarna werden in Kantens op last van de gemeente 
oorlogsevacuees ondergebracht. Mijn ouders gaven 
onderdak aan een gezin uit Limburg met zes kinderen. 
Het 7e kind werd bij ons geboren op de boerderij 
Walsweer. Ik herinner mij alleen het spelen als drie-
jarige met de andere kinderen. Volgens mij bracht 
destijds boderijder Sietse Linstra en zijn broer, toen het 
weer veilig was, met een vrachtauto dit gezin terug naar 
Limburg. In 2003 of 2004 stonden op een zondagmiddag 
enkele familieleden van dit gezin bij ons aan de deur. We 
hadden een lang gesprek over de evacuatie en het 
verblijf van hun familie op de boerderij”.

Betekenis 4 en 5 mei

“4 mei, eigenlijk al een paar dagen 

Arie Klomp (1957)

"Voor mij staat 4 mei in het teken van het plaatsen van 

Geert de Vries (1942)

"Mijn vader kende de boerderijen, waar 
onderduikers zaten. Op maandag was het 
de vrije dag voor de kappers en ja, dan 
moest er wel eens een zieke klant op een 
boerderij aan de Oosterweg of 
Klinkenborgerweg worden geknipt. De 
boer was slim zaik, zogenaamd, maar 
mijn vader knipte en schoor zo een aantal 
onderduikers op de boerderij. Mijn vader 
zelf heeft er nooit een woord over 
losgelaten en het spel van "zaikte op de 
boerderij" hoorde er gewoon bij”.

Martin Sprenger (1959)

75 jaar vrijheid
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“4 mei herdenk ik al die mannen en 
vrouwen, die in de oorlog voor ons hebben 
gevochten. Zij hebben hun leven gegeven 
voor onze vrijheid. Ik ben hun dankbaar 
daarvoor en ik zal hen blijven eren. 

Op 5 mei vier ik, net als iedereen in 
Nederland onze vrijheid. In Kantens, 
Rottum en Stitswerd wordt elke vijf jaar 
de bevrijdingsdag groter gevierd met een 
optocht en andere activiteiten. Ik ben 
daar altijd actief bij betrokken.  

In het Stadspark in Groningen zul je mij 
die dag niet vinden. Wel op de kleine 
lokale evenementen rondom Kantens”.

"Eigenlijk is 4 mei voor mij een dag als alle 
andere. Meestal werk ik op die dag en zijn 
mijn gedachten met andere dingen bezig.  

Op de stille momenten in die dag sta ik 
soms wel eens even stil bij het herdenken 
en denk dan aan de bezoeken die ik heb 
gemaakt aan een aantal erevelden in 
Nederland. Voor mij is het moeilijk te 
begrijpen hoeveel levens die oorlog heeft 
gekost. 

Ook 5 mei, bevrijdingsdag, is voor mij een 
dag als alle andere. Ook dan werk ik 
meestal. Als ik vrij ben bezoek ik een 
festiviteit in de buurt, maar ik zal nooit 
naar een bevrijdingsfestival gaan. 

Het is niet zo dat deze dagen gewoon aan 
mij voorbij gaan. Mijn man/partner is 
altijd militair geweest en is veel 
uitgezonden naar missies in het 
buitenland. Als veteraan heeft hij een heel 
andere beleving van die dagen. Ik word 
daarmee geconfronteerd en respecteer 
dat"

Betekenis 4 en 5 mei

“4 mei herdenk ik al die mannen en 

Jacob Wever (1965)

"Eigenlijk is 4 mei voor mij een dag als alle 

Antoinette Jager (1960)

Antje Wever 1934

75 jaar vrijheid

"Toen de oorlog uitbrak woonde ik als 6-jarige in 
Toornwerd, op 't Streekje. Later in de oorlog, ik denk in 
1944, kwamen er evacuees in o.a. Middelstum en 
Toornwerd. Ik raakte bevriend met één van hen, een 
meisje, genaamd Willie. 

Zij was ondergebracht bij een familie in Toornwerd. We 
gingen samen geregeld melk halen bij de boerderij van 
Jensma. Wie liepen dan van Toornwerd via de Gele 
brug naar de boerderij.  

Op een dag hadden wij melk gehaald en liepen wij terug 
naar de Gele brug. De ‘Tommies' vlogen over en wij 
zagen een aantal Duitse soldaten schuilen onder de 
dikke bomen, die langs het Boterdiep stonden. Wij 
waren doodsbang. Wij konden zien en horen, dat die 
Engelse vliegtuigen ergens op schoten en bommen 
lieten vallen. Later begreep ik dat zij een trein hadden 
beschoten, die vanaf Bedum in de richting Loppersum 
reed. 

Ik kan mij de bevrijding wel herinneren. Ik begreep er 
eigenlijk niets van. Van de ene op de andere dag waren 
er Canadese militairen in Middelstum. Plotseling was 
er voldoende eten en ik kan me herinneren, dat in het 
café van Derk Pik, tijdens een bevrijdingsfeest, op 
tafels allerlei lekkere dingen waren uitgestald, die we 
gewoon mochten pakken. Café Pik zat destijds in het 
pand waar nu bakkerij Post zit.  

Overal hingen plotseling oranje linten en andere 
versiering en overal wapperden Nederlandse 
vlaggetjes. Ik begreep later pas, dat een kruidenier al 
die artikelen had bewaard in de kelder van zijn winkel. 
Hij had een winkel in het pand, waar nu drogisterij 
Marja zit.  

Er was een groot feest dus en mijn moeder had snel een 
rood/wit/blauw jurkje voor mij gemaakt, die ik toen 
veel droeg”.
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Op de boerderij Goudshoorn, gelegen aan de Jacob Tilbusscherweg 20 in Rottum, woont Jan van 
Til. Jan is in het bezit van een handgemaakt schaakspel, waarvan de schaakstukken met een mes 
uit hout zijn gesneden. Het is een herinnering van de familie van Til aan de Tweede Wereldoorlog, 
gemaakt op de boerderij aan de Kantsterweg 2 in Eppenhuizen.  
In de oorlog stond op die plaats een andere vervallen boerderij, een bouwval zoals Jan zegt. In de 
oorlog is een gedeelte van de schuur ingewaaid.  

De vader van Jan, genaamd Klaas van Til, vertelde dat het schaakspel was gemaakt door de 
onderduiker Gerard Werkman uit Kantens. Gerard Werkman, de oom van de huidige molenaar van 
Kantens, had de opdracht zich te melden, zodat hij vermoedelijk tewerkgesteld zou gaan worden in 
Duitsland. Klaas van Til had een kleine behuizing, maar wel ruimte voor één onderduiker.  

Gerard Werkman en Klaas van Til kenden elkaar goed, beiden gingen naar dezelfde kerk en Gerard 
besloot onder te duiken op de boerderij van Klaas. De boerderij van Klaas stond in het verlengde 
van de Oosterweg in Kantens aan de Kantsterweg 2. Destijds was het een onverharde weg, nat, vies 
en modderig. Gerard voelde zich veilig daar, want hij verbleef naar eigen zeggen “achter de 
waterlinie”, waar de Landwacht en de Duitsers niet zo gauw zouden komen. 

Het schaakspel is gemaakt in de herfst van 1944, in de periode dat Gerard ondergedoken zat. Hij 
maakte het schaakspel in de avonduren bij de kachel en sneed het met een zakmes uit brandhout, 
dat naast de kachel lag. Toen het klaar was leerde Gerard de familie van Til het schaken. In de 
avonduren zijn er veel genoeglijke uurtjes met het schaken doorgebracht op de boerderij. 

Het schaakspel lag jarenlang, als losse schaakstukken, in een lade van een kast. Gerard heeft het 
ooit teruggezien, maar wilde het niet terug en het bleef in de kast liggen. 

Nu staat het schaakspel op een eigengemaakt schaakbord, wat veel later is gemaakt. Het 
schaakspel is een aantal keren tentoongesteld geweest. O.a. in een vitrine in Uithuizen tijdens de 5 
mei viering in 2010. Ook heeft het 2x in ’t Schienvat gestaan op de bovenverdieping tijdens 
bevrijdingsdagen. Het schaakspel is nu min of meer eigendom van Jan. 

Wanneer Gerard precies is ondergedoken en hoe lang hij ondergedoken is geweest, is niet bekend. 
Gerard is later verhuisd naar Appingedam. 

Het schaakspel

75 jaar vrijheid

Het schaakspel is gemaakt in de herfst van 1944, in de periode dat Gerard ondergedoken zat. Hij 
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75 jaar vrijheid

Een jongen van elf jaar staat overal, als er 
wat ongewoons aan de hand is, er meestal 
met de neus boven op. 

Zo ook bij de bevrijding van Kantens.  Een 
groepje mensen hield zich op voor het 
gemeentehuis in Kantens. Ze spraken er over 
dat de Canadezen in aantocht zijn. Dat is 
groot nieuws. Om de bevrijders te mogen 
zien. En inderdaad, in de verte op de 
Middelstumerweg,  zagen zij een tweetal 
voertuigen; een jeep voorzien van een 
mitrailleur en iemand die Nederlands spreekt 
en een pantserwagen, waarop een kanon is 
bevestigd, bemand door Canadese militairen. 

Zij vroegen informatie naar eventuele 
vijanden. Ze werden verwezen naar Rottum, 
waar in een boerderij een aantal N.S.B ers 
zijn gegroepeerd. De Canadezen gingen er 
zonder aarzeling op af. Even later kwam er 
vanuit Rottum een colonne mensen met de 
handen in de nek, omgeven door leden van de 
Binnenlandse Strijdkrachten met geweren, 
naar Kantens. Omringd door burgers die 
allerlei hatelijke opmerkingen schreeuwen; 
”Dat het nu afgelopen is met de 
samenwerking met de Duitsers” en verder 
allerlei honende opmerkingen. 

De colonne ging verder het dorp in en stopte 
op het terrein voor “Salem“, het gebouw 
behorend bij de Hervormde Kerk. Wat en 
waarom op die plaats? Waarschijnlijk om 
beraad te houden wat er verder zou moeten 
plaats vinden. Plotseling! Twee harde 
knallen, wat, hoe, waar komt dat vandaan?  

Algehele paniek, zowel bij de bewakers, als bij 
de mensen, die bewaakt werden. Later werd 
de herkomst van de knallen bekend. Het 
waren  granaten die vanaf Borkum werden 
afgeschoten en in Middelstum neer zijn 
gekomen, waarbij ook doden zijn gevallen.
(Redactie: deze beschieting vond plaats op 
vrijdag 20 april 1945, één dag na de 
bevrijding van Middelstum) 

De volgende dag waren er voor de leden van 
BS schietoefeningen. Vanaf de brug 
Oosterweg naar het einde van het Verlaat 
(vroegere sluis), waarop een schietschijf was 
bevestigd. Wij zagen de kogels vallen in het 
water. Of de schijf ook werd geraakt was niet 
te zien vanaf de brug.  

Later werden er bogen geplaatst bij de 
ingangen van het dorp van de doorlopende 
weg Usquert-Middelstum. Deze werden 
versierd met groen en oranje en rood-witte 
vlaggetjes oranje en oranje linten. Er werden 
spelen georganiseerd op de ijsbaan, 
waaronder waterspelletjes. Het was een 
koude bedoening, wanneer je te water raakte. 

De feesten werden afgesloten in de schuur 
waarop nu de zonnepanelen liggen. 
(Vinhuizen) Wij, als kinderen, waren niet 
uitgenodigd, maar we gingen er wel heen. Wij 
kwamen niet verder dan achter in de schuur, 
waar we niets konden verstaan van wat er op 
het toneel voorin de schuur gezegd werd. 
Maar wij vermaakten ons in de 
paardenstallen achterin de schuur, in de 
voerbak en in de ruif.  

 Jan Schuiling

De bevrijding van Kantens 1945
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Een boer heeft zijn werk op en rond de boerderij. Als er geen 
aanleiding is, komt hij niet vaak van het erf af. Mijn schoonvader 
Freerk Oudman woonde op onze boerderij tijdens de oorlog en 
toen was er wel een reden om van het boerenerf af te gaan! 
Hier volgt zijn verhaal.

“De oorlog brak uit op 10 mei 
1940 toen ik bijna achttien 
jaar was en het eerste wat 
opviel dat er zoveel vliegtuigen 
overvlogen. Op de boerderij in 
Stitswerd waren we net bezig 
met het schoonmaken van de 
koestal, nadat de koeien een 
paar dagen eerder naar buiten 
waren gegaan. Daar hadden we 
het druk mee.
De eerste paar jaren merkten 
we niet veel van de oorlog, alles 
ging zijn gewone gang.
Toen de Arbeidsdienst 
werd ingesteld, werd het 
voor jongeren zoals wij wel 
moeilijker. De meeste jongeren 
moesten naar Duitsland om 
te werken. Mijn oudere broer 
Klaas en ik vielen wel onder 
die leeftijd, maar wij hebben 
ons nergens aan gestoord en 
bleven gewoon thuis werken. 
Omdat we ons niet hadden 
gemeld voor de Arbeidsdienst, 
konden we toch niet doen 
alsof er niets aan de hand 
was. Het was niet vertrouwd 
om gewoon binnenshuis te 
slapen. In de zomer en in de 
herfst sliepen we samen met 
andere onderduikers buiten, 
in hoopjes hooi, in een droge 
sloot of in korenschoven. 
We hadden een waterdicht 
dekkleed en wat extra kleren 
bij ons. Als het echt slecht weer 
was, bleven we ’s nachts wel 
eens binnen op de hooizolder, 
waar we een hol hadden 
gemaakt.  
In maart 1944 ging mijn broer 
Klaas met paard en wagen 
met zakken koren naar de 
molen in Kantens. Toen werd 
hij aangehouden door de 
landwacht. Omdat hij geen 
Ausweis (bewijs van vrijstelling 
van Arbeidsdienst) had, namen 
ze hem mee naar Middelstum. 

Toen we thuis om 12.00 uur 
net wilden eten zagen we wel 
zes landwachters op de weg 
voor de boerderij. Omdat ik 
ook geen Ausweis had, moest 
ik zorgen dat ik wegkwam. Ik 
kon nog vlug onder de vloer 
komen, waar ze me gelukkig 
niet vonden. De landwachters 
bleven van ’s middags 12.00 
uur tot ’s avonds 23.00 uur bij 
ons in huis. Toen ze eindelijk 
vertrokken, ben ik onder de 
vloer weggekomen en direct 
naar de boerderij naast ons 
gegaan. De volgende dag 
zouden er paarden van ons 
naar Friesland gaan om te 
helpen bij het maaien van het 
gras. Wij hadden voornamelijk 
akkerbouw en we hadden niet 
alle paarden nodig vanaf mei 
tot juli. Het was al afgesproken 
dat ik met de paarden zou 
meereizen naar Follega bij 
Lemmer. Dus die morgen ging 
ik heel vroeg weer naar ons 
eigen huis om door niemand 
gezien te worden. Maar opeens 
kwamen er weer landwachters 
om huiszoeking te doen 
en heb ik me in de schuur 
verborgen. Toen ze de paarden 
kwamen halen, ben ik tussen 
de paarden meegegaan naar 
Friesland.
In Follega ben ik ruim een 
jaar geweest. Daar kon ik 
gewoon mee gaan werken op 
het land en ook weer in huis 
in een gewoon bed slapen. 
Na de bevrijding ben ik zo 
snel mogelijk teruggegaan 
naar huis, op een fiets zonder 
luchtbanden maar met strepen 
rubber om de wielen. Het 
fietste moeilijk, maar het doel 
was belangrijk; terug naar onze 
eigen boerderij!”

Hilma Oudman-Dam
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De “stille kracht”
Lintjesregen 2020. Natuurlijk is het een leuke traditie om een 
decorandus met een smoesje naar de lintjesregen te lokken. 
Echter, in 2020, is het net even iets anders door de uitbraak 
van het corona-virus. Maar daarom als gebeurtenis niet minder 
leuk….

Liefs vanuit CSCW
Het CSCW kent iedereen natuurlijk vooral van de activiteiten 
die er door het jaar heen georganiseerd worden. We hadden 
alweer een aantal mooie momenten in de planning staan om 
bijeen te komen. Corona schopte helaas alles in de war. Onze 
paasactiviteit, Koningsdag, de 4 mei herdenking en de grootse 
5 mei viering, waarbij we 75 jaar vrijheid zouden gaan vieren, 
konden en kunnen helaas niet doorgaan op de momenten dat ze 
gepland stonden. 

Voor 4 en 5 mei 2020 hadden 
we grote plannen, groter dan 
de jaren hiervoor, omdat 75 
jaar vrijheid natuurlijk een 
uitgelezen moment is om 
eens extra stil te staan bij 
degenen die we zijn verloren 
en natuurlijk ook om groots 
te vieren dat we alweer 75 
jaar in vrijheid leven. We 
hadden hiervoor al veel 
voorbereidingen getroffen en 
er waren al heel wat mensen 
samen in actie om een en 
ander tot een mooi samenzijn 
te organiseren. 

In onze vrijheden zijn we 
echter momenteel enigszins 
beperkt. In die mate dat we 
afstand tot elkaar moeten 
bewaren. Samen moeten en 
kunnen we dit virus bestrijden. 
Een ieder is zoekende naar 
manieren om activiteiten op 
een andere manier of op een 
ander moment te organiseren, 
passend in een 1,5 meter 
samenleving. Ook wij als CSCW 
zijn aan het bedenken op welke 
manier we activiteiten kunnen 
uitstellen of anders kunnen 
organiseren om voor een ieder 
een mooi, passend en vooral 
ook veilig samenzijn te creëren.

Op het moment dat dit 
geschreven is, zijn we 
nog in afwachting van de 
persconferentie van premier 
Rutte op dinsdag 21 april. 
Een feit is dat we onze 
dodenherdenking en onze 
viering van 75 jaar vrijheid 
zullen verplaatsen naar een 
later tijdstip dit jaar, of wellicht 
naar 2021. Op 4 mei dit jaar 

hopen we dat jullie allemaal 
om 20.00 uur, samen, vanuit 
huis, stil willen staan bij onze 
gevallenen. Natuurlijk staat het 
een ieder vrij een bloemetje 
te leggen bij het monument. 
Het oorspronkelijke mooie en 
gedenkwaardige programma 
wat voor 4 mei op poten was 
gezet, wordt zoals het nu 
lijkt verplaatst naar de eerste 
zaterdag van september.
‘Samen’ heeft een andere 
lading gekregen in de 
afgelopen weken. Samenzijn, 
samenkomen, samen feesten, 
het leven samen vieren doen 
we momenteel op een andere 
manier. Verjaardagen worden 
veelal alleen met het eigen 
gezin gevierd, samenwerken 
gebeurt via de computer, 
samen leren moet momenteel 
vanuit huis, het voelt allemaal 
op dit moment soms zo alleen 
voor velen. En toch doen we 
dit allemaal samen, met elkaar 
samen zorgen we ervoor dat 
de zorg niet overbelast raakt en 
met elkaar samen komen we 
ook hier weer doorheen. 

Het is fantastisch om te zien 
hoe iedereen zich samen hard 
maakt voor één en dezelfde 
zaak. Laten we proberen zo 
positief mogelijk door deze 
periode heen te komen. Zodra 
het weer mogelijk is zullen 
wij als CSCW weer leuke 
activiteiten organiseren, al dan 
niet op gepaste afstand. Want 
ook op afstand, kunnen we het 
leven vieren.

De leden van CSCW 

Vrijdag 24 april 2020. Een 
heuglijke dag voor Kornelis 
(Kor) Moorlag, want hij is 
benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Kor 
werd op de 24e gebeld door 
Burgemeester Henk Jan 
Bolding van gemeente Het 
Hogeland, die Kor telefonisch 
feliciteerde met de benoeming. 
Namens de gemeente 
werd bij Kor en Aafke een 
prachtig boeket bezorgd. De 
daadwerkelijke uitreiking van 
de onderscheiding zal op een 
latere datum plaatsvinden.

’s Avonds werden Kor en Aafke 
verrast door een ludiek diner 
voor twee, samengesteld door 
Jan en Ageeth van t Schienvat 
en aangeboden door de 
Uitvaartvereniging Kantens.

De voordracht voor de 
onderscheiding was een 
initiatief van de IJsvereniging 
Kantens, ondersteund door 
voetbalvereniging Kantens de 
Robben Combinatie (vv K.R.C.), 
de Uitvaartvereniging Kantens 
én CNV Vakmensen te Utrecht.

Kor heeft oog voor 
zijn medemens, heeft 
betrokkenheid voor zijn 
naasten en staat met 
beide benen midden in de 
maatschappij. Kor is een stille 
kracht, een doener en een 
vrijwilliger die zich met hart en 
ziel inzet voor de verenigingen, 
waarbij hij betrokken is. Een 
rustige man, die zich meestal 
op de achtergrond houdt. Toch 
schroomt hij niet om ‘op zijn 
strepen’ te gaan staan als het 
nodig is en weet hij zijn zegje 
te doen.

Wij, als IJsvereniging Kantens, 
zijn er trots op om Kor in 
onze gelederen te mogen 
hebben. Maar liefst 33 jaar 
is hij bestuurslid van onze 
vereniging, verricht hij diverse 
functies in het bestuur en 
vertegenwoordigt hij ons bij de 
Noorder Rondritten. Natuurlijk 
zal er t.z.t. een feestje worden 
gegeven, maar we moeten 
eerst nog even door deze 
moeilijkere periode heen.

Kor en Aafke, van harte 
gefeliciteerd met de 
benoeming. 

Namens de IJsvereniging 
Kantens



22

Oorlogstied
Of k nog wat van oorlogstied 
wis, wer der vroagd.
k Was vief toun oorlog doan 
was en din wait je der nait veul 
meer van. k Herinner mie dat 
der ien achterkoamer leefd wer 
en dat doar grieze pepieren 
rolgerdienen veur t roam 
zaten, omreden der soavends 
gain licht noar boeten schienen 
mog. t Staait mie ook aal zo bie 
dat ter van dikke bordpepier n 
wand deur koamer moakt was, 
dat koamer klainer wer.
En mien taande woonde n tied 
bie ons ien hoes. As evacué oet 
Goeree Overfl akkee was zai mit 
heur haile femilie noar Kannes 
komen, woar zai ienwonen 
mozzen bie vraauw Buining 
aan Oskerderweg 1. Taande 
haar hier verkeren kregen 
mit mien pa zien jongste 
bruier en dou heur ollen en 
bruiers en zusters weer noar 
Flakkee konden, woonde zai 
bie mien olders. Der ston n 
trapnaaimesien veur t roam 
en doar spon zai wol op. Doar 
zellen wel borstrokken van 
braaid weden.

En toch was t n spannende 
tied veur ons femilie. Mien 
moekes staifpa was van Jeudse 
òfkomst. Toun e mit mien opoe 
traauwde was e hervormd 
worden, mor hai haar wel de 
Jeudse kenmaarken en oetkiek. 
Vaaileg was e nait en hai hil 
hom schoel. Overdag lag e ien 
koamer op vlouer onder t roam 
en as der gevoar was, dook e 
deur n loek ien n kaast onder 
vlouer.
Op n dag het e eefkes ien 
achterdeur stoan, ain het hom 
zain en het hom verroaden. 
Dou opoe zundags tou kerk 
oetkwam, haren Duutsers hom 
vothoald.
k Herinner mie dat wie op n 
dag mit haile femilie noar n 

groot hoes aan Hooilandseweg 
ien Roodschoul gingen om 
òfschaaid van opa te nemen. t 
Was n male dag vanzulf. t Was 
ien t leste oorlogsjoar en t was 
de vroag of e weerom komen 
zol.
Zol hom t zulfde te wachten 
stoan as zien baaide zusters? 
Rosette oet Daam wer ien 1943 
ombrocht ien Auschwitz. Ida en 
heur man rabbi D. van Buren 
oet Delfziel werden aalbaaiden 
ien 1943 ien Sobibór om t leven 
brocht.
Hou t hom doar ien Kamp 
Westerbork vergoan is, binnen 
wie nooit veul van gewoar 
worden. Hai het veul geluk had 
dat oorlog op zien ènd laip 
en dat e noadat Westerbork 
bevrijd was weer noar hoes 
kon.
Noa oorlog hemmen wie veul 
pelzaaier mit hom had. Ien 
vekaanzie waren wie geern 
ien Roodschoul. Klainzeuns 
moggen sums mit opa noar 
vijmaart ien Stad en wie 
moggen geern eefkes bie hom 
ien slachterij kieken.
t Was mor n leutje kereltje. Hai 
zat aaltied ien n rond holten 
Thonet stoultje veur t glaas.
Dat stoultje staait nou bie 
ons ien hal. Der worden voak 
jazzen op smeten. Dat mag van 
mie, mor der op zitten, nee dou 
mor nait.

Anje van der Hoek-Linstra

Konsentroatsiekamp
Angsthoas
achter t goas.
Ogen hol,
vol schrik.
Wat mout ik?
Duustere dood,
hongersnood.
In moag
allint ain vroag:
Woarom den toch?

Henk Puister
Oet: Toal en Taiken

pelzaaier mit hom had. Ien 
vekaanzie waren wie geern 
ien Roodschoul. Klainzeuns 
moggen sums mit opa noar 
vijmaart ien Stad en wie 
moggen geern eefkes bie hom 
ien slachterij kieken.
t Was mor n leutje kereltje. Hai 
zat aaltied ien n rond holten 
Thonet stoultje veur t glaas.
Dat stoultje staait nou bie 
ons ien hal. Der worden voak 
jazzen op smeten. Dat mag van 
mie, mor der op zitten, nee dou 
mor nait.
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Coöperatie EIK e.o. u.a.
Het is bijna ten overvloede te vermelden dat nu ook de 
ontwikkelingen binnen de energietransitie stagneren. Voor de 
aansluiting op het elektriciteitsnet voor het PCR-dak bij familie 
van Velde neemt Enexis pas ná 28 april as. de telefoon weer 
op. Bij het dak van Menno Huizinga aan de Stitswerderweg is 
het wachten op het constructie-rapport van het dak. Op dat 
dak komen deze zomer nog 206 panelen te liggen. Dit loopt ook 
vertraging op door de crisis. 

Buiten alle verschrikkingen om kunnen we door deze crisis 
van één voordeel wél spreken en dat is dat wereldwijd de CO2 
uitstoot door de verminderde industrie met 4% is gedaald. 
Maar voor hoe lang is dit voordeel? Kunnen we, nu we op 
onszelf zijn aangewezen, dan niets doen in deze tijd om de CO2 
uitstoot te verminderen? En dan denk ik aan de verduurzaming 
van je woning. Isolatie van de woning levert ± 70% besparing 
op de energiekosten op. Een blik op internet vermeldt dat 
verduurzamen van de eigen woning als besparingen per jaar 
worden genoemd: 
• Spouwmuurisolatie  € 800 per jaar 
• Dakisolatie   € 550 per jaar 
• Isoleren begane-grondvloer € 180 per jaar 

Maar er zal éérst geïnvesteerd moeten worden en hoe gaan we 
dat doen bij het financieren. Er is een verduurzamingshypotheek 
aan te vragen tegen een rente van 0,94%. Maar misschien kun 
je beter een landelijke subsidie voor verduurzaming aanvragen. 
Daarvoor bestaat de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH).
SEEH stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen 
in bestaande koopwoningen. De subsidie voor eigenaar én 
bewoner is open van 2 september 2019 tot en met 31 december 
2020.

Namens het bestuur

Nijs oet Röppen
We zitten vanaf 16 maart in een intelligente lockdown.
Het is een hele bizarre en rare tijd en of het gaat wennen......
Het is niet anders en we moeten het er voorlopig mee doen.
Met Pasen ging het traditionele neuten schaiten en paaseieren 
zoeken voor de kinderen niet door. 
Voorlopig vinden er geen activiteiten meer plaats.
Het Quiltfestival is afgelast, wat toch ook altijd reuring geeft in het 
dorp. 
Er is een oproep gedaan om te kunnen aansluiten bij de dorpsapp 
van Rottum. Inwoners van Rottum, u kunt zich melden bij Lideke 
of Aljo, als u ook mee wilt doen.

Op gepaste afstand zien we elkaar vast wel eens in het dorp voor 
een praatje.  

Met vriendelijke groet,
het bestuur VDR
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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!

Boeken-Lees-Kamer
Het is nog steeds ‘coronatijd’. De wereld om ons heen staat 
in de stilstand en hoe lang dat gaat duren weet niemand. De 
gedenkdagen 4 en 5 mei zijn uitgesteld en hoe dat verdergaat in 
de komende maanden weet ook geen mens. Op een later tijdstip 
of uitstellen tot volgend jaar? Er is een groeiende belangstelling 
voor deze geschiedenis, hier en in het Verre Oosten dat zeer 
zwaar leed onder de Japanse bezetting. De Boeken-Lees-Kamer 
heeft voor u enkele titels op een rijtje gezet die met deze 
donkere dagen te maken hebben gehad. 
 
Twee dagboeken van Hanny 
Michaelis die haar leven 
beschrijven van 1940 tot 1945. 
Als puber ziet ze de dreiging 
dichterbij komen, eerst op de 
middelbare school en later in 
haar onderduikperiode. Deze 
periode valt haar zwaar omdat 
ze in totaal andere milieus 
terechtkomt en ze absoluut 
niet weet welke toekomst ze 
heeft. Haar ouders worden in 
1943 gedeporteerd en zij vreest 
het ergste. Haar dagboeken en 
gedichten bieden haar troost. 
Na de oorlog zal ze uitgroeien 
tot een zeer bijzondere dichter 
die getekend is in deze zwarte 
tijd. 
 
“Leven tussen hoop en vrees” 
van Corrie Nienhuis. 
Deze vrouw, geboren 
in Loppersum, is Rode 
Kruisverpleegster en wordt 
in 1925 uitgezonden naar 
Nederlands-Indië. Ze maakt 
daar later de bezetting van 
de Japanners mee en zit in 
diverse interneringskampen op 
Zuid-Celebes. Dit boek biedt 
een inkijk in het vreselijke 
kampleven waar Corrie, terwijl 
ze haar beroep uitoefende, 
moest zien te overleven. 
Een groot gedeelte van deze 
tijd heeft ze in dichtvorm 
beschreven en ook zijn vele 
dagboekaantekeningen 
opgenomen. Na de oorlog 
keerde ze terug naar 
Nederland en overleed eind 
jaren tachtig in Groningen. 
 
“Oorlogsdagboek 1942-1944” 
van Hélène Berr. 
Een jonge Parijse studente 
geniet van haar leven, haar 
vrienden en haar studie. Dit 
alles wordt wreed onderbroken 
door de Duitse bezetting en 
haar wereld wordt steeds 
benauwder. Het ondraaglijke 
gevoel om een gele ster te 
moeten dragen, wordt haar 
bijna teveel. Ze schrijft dit 
dagboek om haar verloofde 
Jean haar ervaringen te laten 

delen: hij is uit het bezette deel 
van Frankrijk vertrokken om 
te vechten bij de Vrije Fransen. 
Hélène wordt uiteindelijk in 
1944 opgepakt en sterft in april 
1945 in Bergen-Belsen. 
 
“Burmadagboek  1942-1945” 
van Wim Kan. 
Tijdens een tournee met het 
ABC-cabaret door Nederlands-
Indië viel Duitsland ons land 
binnen; het gezelschap kon 
niet meer terug en Wim 
Kan werd opgeroepen te 
dienen als KNIL -militair. Na 
de capitulatie kwam hij in 
interneringskampen terecht; 
het zouden er uiteindelijk 13 
worden! Ook werkte hij aan de 
beruchte Burma-spoorlijn.  
Tijdens zijn gevangenschap 
bleef hij zijn 
cabaretvoorstellingen houden 
en liedjes voordragen. Hij heeft 
vele medegevangenen moed 
gegeven om het afschuwelijke 
leven vol te houden. 
Na de oorlog sprak hij nooit 
meer over deze tijd totdat de 
Japanse keizer Hirohito op 
staatsbezoek naar Nederland 
kwam. Kan beschouwde deze 
man als een oorlogsmisdadiger 
en dat was ook zo. Zijn 
protesten mochten niet baten, 
maar hij kreeg in binnen- en 
buitenland veel aandacht voor 
deze kwestie. 
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Daniel Mendelsohn schreef 
“Verloren; op zoek naar zes 
van de zes miljoen”. 
Dit boek is een zoektocht naar 
zijn verdwenen familieleden: 
een oudoom Schmiel, zijn 
vrouw en hun kinderen. Wat 
is er met hen gebeurd tijdens 
de Holocaust en waarom kan 
de één overleven en de ander 
niet. Mendelsohn reist getuigen 

achterna en probeert nog, 
vlak voordat ze overlijden, hun 
getuigenissen op te tekenen. 
En hoe hebben de familieleden 
deze Holocaust overleefd en 
zijn ze verder gegaan met hun 
leven. De schrijver heeft er 
een indringende zoektocht van 
gemaakt. 
 
Anneke van de Graaf

Collecte t Lougnijs 2020: 
anders dan anders…
In de week van 7 tm 13 juni (let op: drie weken eerder als 
voorgaande jaren) mogen wij collecteren voor de jaarlijkse, 
vrijwillige collecte voor t Lougnijs. 

Maandelijks wordt t Lougnijs gratis bij u huis-aan-huis bezorgd. 
Maar het uitgeven van een maandelijkse dorpskrant brengt 
natuurlijk wel de nodige kosten met zich mee en wij zijn hiervoor 
afhankelijk van gemeentesubsidie en advertentiebijdragen. Deze 
bedragen zijn helaas niet toereikend en daarom doen wij jaarlijks 
een beroep op uw vrijgevigheid.  

Collecteren, huis aan huis, hoe doen we dat als we de huidige 
corona-maatregelen in acht moeten nemen? Hierop hebben we 
het volgende bedacht:
Bij t Lougnijs die eind mei in de bus valt, zal het bekende 
collectezakje met een begeleidende brief worden bezorgd. U 
wordt daarbij uitgenodigd om dit jaar uw bijdrage (groot of klein, 
écht alle beetjes helpen) vóór 13 juni 2020 over te maken. Dat 
kunt u doen op onze bankrekening met nummer NL 25 RABO 
0342 21 7933 t.n.v. t Lougnijs, onder vermelding van ‘Collecte 
2020’.

Natuurlijk kunt u het collectezakje ook met contant geld vullen 
en in de week van 7 tot en met 13 juni 2020 in de brievenbus 
deponeren bij één van de volgende adressen:

Kantens:  
Bredeweg 1  Anje van der Hoek
Kooistraat 1  Miranda Blaauwwiekel
Middelstumerweg 22 Arie Klomp 
Langestraat 13  Zwanny Hofman 
Klinkenborgerweg 7 Alette de Vries
Stitswerd:  
Knolweg 3  Hilma Oudman
Rottum:  
J. Tilbusscherweg 15a Yvonne Eisinga
Uw bijdrage blijft dan anoniem en wordt zeer gewaardeerd; hoe 
klein ook! 

Liever waren we huis-aan-huis langsgekomen, maar wij hopen 
dat u dit jaar evenveel wilt geven als voorgaande jaren, via deze 
veilige manier. Dus, houdt het collectezakje de volgende maand 
goed in de gaten!

Alvast onze hartelijke dank,
Alette de Vries-Rennen 
(penningmeester)

(Ter indicatie: de kostprijs van t Lougnijs is plm. € 10,00 per jaar voor 
11 nummers)
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AGENDA Rottum
Er staan de komende maand 
geen activiteiten op de agenda

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag op de even-weken
Geen opening i.v.m. 
coronacrisis

Er staan de komende maand 
geen activiteiten op de agenda

Vaste activiteiten t Schienvat

Vrijdag
16.00 – 20.00 uur
cafetaria geopend
(bellen voor bestelling)

Zaterdag
16.00 – 20.00 uur
cafetaria geopend
(bellen voor bestelling)
Kijk voor onze Menulijst 
op pagina 8

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

WEEKENDDIENSTEN
DOKTERSDIENST: 
T 0900-9229

TANDARTSEN: 
Patiënten van de aangesloten 
praktijken binnen de Vereni-
ging Tandartsen Noord-Gronin-
gen kunnen bij spoedklachten 
het centrale nummer 0900-
0608 (kosten € 0,25 p/m) voor 
informatie over de dienstdoen-
de tandarts/tandartspraktijk 
raadplegen.  

Op de website www.vtng.nl 
kunt u een overzicht van de 
aangesloten praktijken zien.
De vaste spreekuren op zater-
dag en zondag vervallen per 1 
januari 2020! 
Raadpleeg het 0900-0608 num-
mer voor meer informatie. 
www.vtng.nl voor informatie 
over dienstdoende praktijk en 
telefoonnummers

Donderdag 21 mei 
Hemelvaartsdag
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Zondag 24 mei
09.30 uur – ds. A.A.L. Aalderink
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Zondag 31 mei         
Pinksteren
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. A.J. van 
Zuijlekom

Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum

Geen diensten i.v.m. 
coronacrisis

Dorpskerk Rottum

Geen diensten i.v.m. 
coronacrisis

Alle activiteiten rond het 
Dierenparkje zijn opgeschort

Afgelopen periode mochten 
we de volgende bedragen 
ontvangen:
* N.M. te Kantens  
€ 25,00
* Gem. Het Hogeland
€ 180,00
* L.B. te Rottum
€ 100,00
* St. Peuterspeelzalen
€ 15,00
* Vrouwenraad
€ 25,00
* PKN Kantens-Stitswerd
€ 40,00

Hartelijke dank voor uw gaven!

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

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

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

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

MAALTIJDSERVICE 
OOSTERLENGTE: 
T 0597 – 412613

KERKDIENSTEN
Gereformeerde kerk 
vrijgemaakt Kantens

De kerkdiensten van GKv 
Kantens kunt in deze periode 
online meekijken. Elke 
zondagochtend wordt er 
om 09.30 uur een dienst live 
uitgezonden via YouTube. 
Deze kunt u vinden door 
als zoekfunctie ‘Beamteam 
Kantens’ in te vullen. Vervolgens 
kunt u op dat account klikken 
(en eventueel abonneren).

Chr. Gereformeerde Kerk 
Kantens

Zolang de huidige situatie met 
de corona-virus voortduurt, 
worden de kerkdiensten in 
samenwerking met de CGK 
te Kornhorn uitgezonden via 
Kerkdienst gemist: 
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/99-CGK-Kantens 
(Wijzigingen voorbehouden)

Zondag 3 mei
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Zondag 10 mei
09.30 uur – ds. W.C. van 
Slooten
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Zondag 17 mei
09.30 uur – ds. J. Oosterbroek
14.30 uur – ds. R. Jansen

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.

Mandarijnen kwarktaart 
van mevrouw Hielkema

Luit Poppema schrijft in 
Uitgevlogen over de Firma 
Hielkema uit Rottum. Mevr. 
Hielkema was vroeger lid van 
de Vrouwenraad en als er 
iets te vieren viel, maakte zij 
onderstaande kwarktaart.

Benodigdheden:
1 doosje kwark 450 gram
¼ l verse slagroom (beker) of 
geklopt
2 kleine blikjes mandarijnen
125 gram suiker
1 pakje vanillesuiker
9 blaadjes witte gelatine
taartbodem
springvorm van 26 cm

Taartbodem: 
Verkruimel 250 gr 
bastognekoeken in de 
keukenmachine of met een 
deegroller. Vermeng dit met 
150 gram zachte boter en 2 
eetlepels rum. Het geheel in 
de vorm uitstrijken en in de 
koelkast laten opstijven.
Taart: 
Week de gelatine minstens 
10 minuten in koud water. 
Kwark, suiker, vanillesuiker 
goed roeren. Het sap van 
de mandarijnen (3 dl) 
verwarmen en van het vuur 
de uitgeknepen gelatine erbij 
doen zodat die oplost. Houd 
enkele mandarijnen achter 
voor garnering en roer de 
rest van de mandarijnen en 
daarna de slagroom door het 
kwarkmengsel en stort alles op 
de taartbodem. Garneren met 
de resterende mandarijnen en 
in de koelkast opstijven.
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Hoe brengt u dit 
corona-tijdperk door?
De nadelen van de maatregelen omtrent het corona-virus zijn 
inmiddels veelal besproken: blijf zoveel mogelijk thuis en houd 
anders minstens 1,5 meter afstand. Dat is bij een heleboel – 
dagelijkse - dingen vaak heel lastig. Maar wij Nederlanders zijn 
erg creatief en proberen van onze beperkingen juist uitdagingen 
te maken.

Dat geldt ook vast voor u! Voor de komende Lougnijs vraag ik u: 
hoe brengt u dit corona-tijdperk door? Maak een foto en schijf 
een stukje tekst over uw invulling van ‘Houd afstand’ en ‘Hoe 
houden we het gezellig’. We hebben er allemaal mee te maken en 
door uw verhalen te verzamelen voelen we ons verbonden met 
elkaar (gedeelde smart is halve smart) en kunnen zelfs dienen als 
voorbeeld of inspiratie. 

Graag ontvang ik uw invulling of idee vóór 15 mei as. voorzien van 
uw naam op info@tlougnijs.nl.

Alette de Vries-Rennen
eindredactie
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Foto van de maand
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© Fotografie Annet Eveleens

OUD PAPIER
zaterdag 6 juni 

09.00 uur 
t/m zondag 7 juni

18.00 uur
T 551788 (OBS)

College Het Hogeland kiest locatie  
voor tijdelijke woningen Kantens
Het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland heeft de locatie voor tijdelijke 
woningen in Kantens vastgesteld. De 20 woningen komen op  bouwland aan de Bredeweg, ten 
westen van het bosgebied. 

In het dorp worden, gedurende meerdere jaren, verschillende woningen versterkt of vernieuwd 
vanwege aardbevingsschade. 

De gemeente is gevraagd mee te helpen met het vinden van een geschikte locatie. Bewoners van 
Kantens konden hierover meedenken. Dat leverde 17 suggesties op. Uit de voorgestelde locaties 
bleek het perceel aan Bredeweg het best aan de criteria te voldoen. Zo is de locatie groot genoeg, 
goed bereikbaar, dichtbij het dorp en ligt het binnen de gemeentegrenzen. 

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft met de pachter en de eigenaar van het bouwland  
overeenstemming bereikt over huur voor enkele jaren. NCG bereidt momenteel de vergunnin-
gaanvragen voor de tijdelijke woningen voor. Als de gemeente de aanvraag goedkeurt, gaat de 
bezwaarprocedure in. Daarna bereidt NCG de bouw van de woningen verder voor. Naar verwach-
ting begint het bouwrijp maken van de locatie in augustus. 

De sloop van de woningen biedt ook kansen voor vernieuwing van delen van het dorp. De ge-
meente pakt dit samen op met een stedenbouwkundig bureau en de inwoners van Kantens op. 
Onderzocht wordt hoe dit vorm moet krijgen.


