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Roelf Swart houdt een oogje  
in het zeil als beveiliger
Net als veel jeugd tegenwoordig, wist ik als kind niet direct 
wat ik later wilde worden, behalve dat er wel eens gedroomd 
werd van brandweerman of politieagent. Ik ben opgegroeid 
in Noordwolde en ging in het nabijgelegen Zuidwolde naar de 
christelijke school. Daarna ging ik naar de Stad, de LTS Hamrik, 
waar ik de richting tot automonteur heb gevolgd.  
 

in Farmsum er voor mij bij. 
Ondertussen heb ik mijn EHBO-
diploma gehaald.

Momenteel werk ik in 
de Eemshaven, bij het 
bouwterrein van Google. Later 
ga ik naar de operationele 
kant van Google. Eigenlijk is 
een droom toch een beetje uit 
gekomen: politieagent worden. 
Immers, als beveiliger moet je 
net als de politie voor veiligheid 
zorgen en soms mensen op 
hun gedrag aanspreken.

Roelf Swart

Destijds waren er verschillende 
niveaus: A, B en C. Omdat ik 
eigenlijk na de LTS naar de 
MTS wilde, had ik C-niveau 
nodig. Dat hield in dat ik nog 
langer op de LTS ben gebleven. 
Toen bleek dat studeren niet 
mijn ding was. Het was 1986 
en ik dacht dat ik eerst maar 
eens een vakantiebaantje 
moest nemen om eens na te 
denken over hoe het verder 
moest. In het dorp waar 
ik woonde zat een bedrijf 
(Bulthuis) dat o.a. aanhangers 
bouwde voor vrachtwagens. 
De vraag was of ze voor mij 
een vakantiebaantje hadden. 
Hun antwoord was heel 
opmerkelijk, ze hadden geen 
vakantiebaantje alleen een 
vaste baan in de aanbieding. 
Zó kwam ik bij Marten Miske 
aan het werk en begon met 
kleine onderdelen maken. Na 
verloop van tijd werden de 
werkzaamheden uitgebreid. 
Op een gegeven moment ging 
ik op mezelf wonen en werd 
er een huis aan de Poelestraat 
in Kantens gekocht, waar ik nu 
nog steeds woon. 

Op een gegeven moment vraag 
je jezelf af of dit de baan is 
die je de rest van je werkzame 
leven wilt houden en of je toch 
iets anders wilt gaan doen. In 
1995 heb ik het basisdiploma 
beveiliging gehaald maar bleef 
bij Bulthuis werken. Er was 
wel werk als beveiliger maar 
dat was in eerste instantie 
maar voor een half jaar. Als 
je een vaste baan hebt ga je 
die toch niet zomaar opgeven. 
Totdat op een maandagavond 
in 2009, vlak voor Kerst, er 
gebeld werd door één van de 
directeuren van Bulthuis met 
de mededeling dat de zaak 
failliet was. Ondanks het feit 
dat we als personeel dit wel 
aan zagen komen, ben je toch 
‘van de leg’. 

En zo werd er weer aan 
beveiliging gedacht. Tijdens 
een bezoek aan het UWV zag ik 
een beveiliger zitten en kreeg 
daarbij een vervelend beeld. 
Toch ben ik, na een telefonisch 
gesprek met een zwager van 
Marten Miske, de beveiliging 
ingegaan. Deze zwager werkte 
bij Trigion en meldde mij bij 
zijn werkgever aan. Na de 
sollicitatieprocedure voor een 
standplaats bij RWE (die toen 
nog in aanbouw was) deed ik 
diverse cursussen: VCA, BHV en 
later ook nog havenbeveiliging. 
Uiteindelijk werd niet object 
RWE mijn werkplek maar Nuon. 
Daar moest ik de papieren en 
toegangspassen controleren 
van de chauffeurs, passen 
maken voor de bouwvakkers  
en bij de buitenlandse 
werknemers controleren of 
ze wel een Nederlands BSN 
hadden. Daarnaast te voet 
rondes maken over het terrein. 
Na een half jaar nam een ander 
beveiligingsbedrijf het object 
over van Trigion. Ik kon bij 
dit ander beveiligingsbedrijf, 
Securitas, solliciteren op mijn 
oude functie. Gelukkig konden 
mijn werkzaamheden bij 
de nieuwe ‘baas’ voortgezet 
worden. Na verloop ging het 
object toch terug naar Trigion. 

Dankzij een beetje mazzel 
kreeg ik een nieuw object 
in Burgum (Friesland). 
Securitas heeft daar Sonac 
als klant. Dit bedrijf verzamelt 
en verwerkt slachtafval. 
Naast het controleren van 
vrachtbrieven en andere 
papieren had ik ook een 
weegbrug onder mijn hoede. 
In de weekenden moesten er 
ook rondes gelopen worden 
om te controleren of er 
geen calamiteiten waren bij 
bijvoorbeeld de waterzuivering 
of bij de bakken waar dierlijk 
bloed, haren en veren in 

de NCG, omtrent de financiële 
afhandeling van met name 
de huurwoningen, die in de 
plannen betrokken zijn. 

Ondertussen woon je in een 
woning, die niet als veilig 
wordt beschouwd. Elke lichte 
aardbeving die je voelt, is er 
één en geeft je een onveilig 

gevoel. Je wordt steeds alerter 
op de kleinste trilling en je 
hebt een gevoel van onmacht. 
Daarnaast heb je het gevoel, 
dat men de afhandeling 
opzettelijk traineert. Je moet 
elke keer weer voor je eigen 
recht opkomen, er wordt niet 
echt meegedacht, ontmoet 
telkens weer een andere 

zaten. Door gisting kon de 
boel overlopen en was het 
een hele vieze klus om dat 
op te ruimen (om over de 
vreselijke lucht nog maar te 
zwijgen). Door problemen 
met mijn gezondheid heeft 
Securitas objecten gezocht die 
dichter bij huis zijn. Zoals het 
Chemiepark in Delfzijl. Naast 
het administratieve werk en 
de weegbrug deed ik ook 
zogenaamde openings- en 
sluitingsrondes; daarbij ga 
je langs bij de verschillende 
kantoorgebouwen. Ook het 
buitenterrein controleerde ik. 
Later kwam het object Eneco 

contactpersoon of coördinator 
of een andere betrokken 
instantie.

Toch houden wij goede hoop 
dat alles uiteindelijk goed 
komt. We blijven positief, we 
hebben nog steeds een dak 
boven ons hoofd dat ons droog 
houdt. Maar het is wel een zaak 

van een lange adem. Er staat 
op dit moment niets gepland 
aan gesprekken. Er zijn geen 
update’s. 

Het is angstvallig stil…..

Jacob en Truus Wever

Kantens Buiten
De tijdelijke woningen Kantens zijn zo goed als klaar en ingericht. Hierbij een kleine impressie....
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Even voorstellen:

Mijn naam is Pia (doopnaam Pieterke) Knol en ben geboren op 
27 februari 1955 in Rottum op de Kloosterweg 19 als dochter 
van Luitje Knol en Kriena Wiltjer. Op mijn 20e ben ik verhuisd 
naar Jubbega in Friesland. En daar woon ik nog steeds samen 
met mijn man Bouwe van Linde. Bouwe heeft twee kinderen en 
samen hebben we vijf kleinkinderen. En onze Friese stabij Herre.

en dan vergat zijn koeien te 
melken. En dan op de kop 
kreeg van zijn zuster. 
Bij diezelfde boerderij, 
onderweg naar school, waar 
ik met mijn veel te kleine fiets 
in de sloot belandde en gered 
werd door schilder Aalders. 
Het kruidenierswinkeltje van 
vrouw Padje. 
Hero Hielkema die de 
kinderen van Rottum in de 
wintermaanden met de auto 
naar school bracht voor één 
gulden per week. 
Wij hadden geen TV, maar 
voor één dubbeltje mochten 
we bij Sprenger in de kroeg 
Swiebertje kijken en zwaaien 
naar tante Annie. 
En nog veel meer 
herinneringen.

Mijn geboortehuis staat aan de 
Kloosterweg 19 met daarnaast 
het huisje van Thais Joaptje. 
Mijn ouders met hun drie 
kinderen waren de laatste 
bewoners van dit huisje.                              
Als kind speelde ik met 
Anneke Sietsema en Janneke 
Reitzema. We bouwden een 
tent van het wasrek en hutten 
achter het huis van Steenhuis. 
Rolschaatsen op het pleintje bij 
garage Hielkema waar ook de 
paarden een nieuw hoefijzer 
kregen. En belletje trekken was 

Een toevallige ontmoeting:
Samen met mijn 
schoondochter loop ik het 
Pronkjewailpad. Tijdens onze 
2e etappe op 2 augustus 
van Middelstum naar 
Noordpolderzijl werden we 
op de Doodstilsterweg verrast 
door een pittige onweersbui, 
gelukkig in de buurt van een 
boerderij waar we konden 
schuilen. We maakten kennis 
met mevrouw Doornbos-
Clevering en ze nodigde ons 
uit voor een kopje koffie en 
vroeg ons waar we vandaan 
kwamen. Uit Jubbega, maar ik 

ben van oorsprong Rottumer. 
Dan komen de verhalen los en 
zijn we nog lang niet uitgepraat 
als de bui al over is en we 
weer verder kunnen. Maar er 
is wel een afspraak gemaakt 
om eventueel een verhaal 
te schrijven voor t Lougnijs, 
rubriek Uitgevlogen. En dit is 
het geworden…

Als we door Rottum wandelen 
komen er veel herinneringen 
naar boven: 
Bij binnenkomst in het dorp, 
waar een boer woonde die 
graag een borreltje lustte 

spannend. Verder was er in 
Rottum niet zoveel te doen. 

Na de lagere school ging ik 
naar de Chr. Huishoudschool in 
Middelstum. Samen met  mijn 
nichtje Etty van Dellen op de 
fiets door weer en wind. Echte 
vriendinnen.
Ze is op 18-jarige leeftijd door 
een tragisch ongeluk om het 
leven gekomen. Ik weet het nog 
als de dag van gisteren.

Op mijn 15e ben ik gaan 
werken bij accountantskantoor 
Groeneveld in Middelstum. 
Na vijf jaar ben ik voor 
de liefde verhuisd naar 
Jubbega (Frl) en aan de slag 
gegaan bij de Rabobank als 
baliemedewerkster.
O ja, en dan nog de Friese taal. 
Dat was nog wel een dingetje. 
Al snel had ik de taal onder de 
knie en konden ze mij geen  
knollen meer voor citroenen 
verkopen. 
Ik heb interne opleidingen 
gevolgd, verkorte MEAO 
in Leeuwarden gedaan en 
de SEPR-opleiding voor 
reisadviseur afgerond. Leuk 
om te doen en ik ben dan ook 
vaak op studiereis naar het 
buitenland geweest.

Helaas ging de verkoop 

van reizen in de loop der 
jaren op de schop. Na een 
burn-out wilde ik iets heel 
anders gaan doen. Bij de 
DBA (Dutch Bodywork 
Academie) in Leeuwarden 
heb ik toen de opleiding voor 
massagetherapeut afgerond, 
evenals voetreflex- en 
Shiatsutherapie.
Vervolgens ben ik een kleine 
praktijk aan huis begonnen, 
maar bleef daarnaast drie 
dagen per week werken bij 
de Rabobank als adviseur 
particulieren op verschillende 
kantoren.

In mijn vrije tijd gaan mijn man 
en ik graag met de camper 
op pad. Ook wandeltochten 
maken is mijn passie. Met 
een vriendin heb ik in 
Engeland het Cotswold path, 
de Elfstedentocht en van 
mijn woonplaats naar mijn 
geboorteplaats gewandeld. 
Onderweg overnachten bij 
‘Vrienden op de fiets’; altijd 
weer een verrassing. En dan 
geniet ik natuurlijk nog van de 
kleinkinderen. 

Na bijna 35 jaar werken bij de 
bank ben ik in 2014 gestopt. 
Gelukkig komen er weer 
nieuwe dingen op mijn pad, 
zoals vrijwilligerswerk bij OWG 

(Over Welzijn Gesproken) en 
bij kerkje Schurega, voor de 
Stichting Alde Fryske Tsjerken. 
Het doel is om het kerkje in 
stand te houden en te bewaren 
voor de toekomst. Daarnaast 
blijf ik natuurlijk bewegen wat 
ik graag doe. En… één keer per 
week naar de bridgeclub. 
  
In 2005 zijn we begonnen 
met camperreizen in Europa 
en zelfs naar Marokko. Maar 
nu we meer vrije tijd hebben, 
kunnen we wat langer op pad.
Onze mooiste reis tot nu toe is 
wel de 100-daagse pioniersreis 
door Centraal-Azië en Iran;  wel 
20.000 km met de camper, wat 
een avontuur! En we hebben 
daar zoveel mensen onderweg 
ontmoet. Ik heb hiervan 
een powerpoint-presentatie 
gemaakt en bij verschillende 
verenigingen gepresenteerd. 
Dus mocht er iemand interesse 
hebben…
Vanwege de corona zal het nog 
wel even duren voordat we 
weer op reis kunnen.
Maar gezondheid gaat voor 
alles en er zijn nog genoeg 
klusjes om en rond het huis/
tuin te doen. Wie weet: oant 
sjen.

Met een hartelijke groet,
Pia Knol



12 13

Ik schrijf dit stukje nieuws op de dag dat we, na wekenlang 
online lesgeven, de school weer zouden openen voor alle 
kinderen. In plaats van op school tussen vrolijke kinderen 
te zitten, kijk ik nu in mijn besneeuwde achtertuin naar de 
kramsvogels en de merels. Ook mooi, maar toch wat anders dan 
ik me had voorgesteld.

We hebben een bijzondere 
tijd achter de rug. En voor 
de Klinkenborg blijft het de 
komende tijd ook bijzonder, 
los van de lockdown of 
coronamaatregelen. We gaan 
dit kalenderjaar namelijk twee 
keer verhuizen. De eerste keer 
al heel snel, op 18 februari, 
naar onze tijdelijke huisvesting 
op de ijsbaan.  De tweede keer 
rond de herfstvakantie, naar 
ons nieuwe schoolgebouw. 

De afgelopen weken hebben 
we met vereende krachten al 
een groot deel van de school 
in verhuisdozen gepakt of 
afgevoerd naar de stort (want 
wat was er veel bewaard de 
afgelopen jaren waarvan we 
nu denken: Wat moeten we 
hiermee?). Maar we moeten 
de school natuurlijk ook nog 
enigszins aangekleed houden 
om de kinderen de laatste 
dagen voor de verhuizing les te 
kunnen geven.

We hadden een feestelijk 
afscheid van het oude 
schoolgebouw gepland, 
waarbij ook u, als bewoners 
van Kantens en mogelijk oud-
leerlingen van de Klinkenborg, 
betrokken zouden worden. Dat 
komt nu helaas te vervallen. 
Maar we gaan het afscheid van 
de school voor onze huidige 
leerlingen niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Samen 
met de theatermakers van 
De Wijk de Wereld (*) hebben 
we een programma vol 
creativiteit en symboliek voor 
de kinderen in petto. Van 
dichten tot voorstellingen op 
live muziek tot het ‘pimpen’ 
van ieders eigen verhuisdoos 
(de kinderen kunnen daarin 
symbolisch aangeven wat ze 
graag mee willen nemen naar 
de nieuwe school. Alles wat 
ze graag achter willen laten 
wordt verzameld in een grote 
afvalcontainer). We gaan er 
in ieder geval een feestelijke 

happening van maken, zowel 
rond het afscheid van het oude 
gebouw als rond de start in ons 
tijdelijke onderkomen.

Al snel na de voorjaarsvakantie 
zal de huidige Klinkenborg 
gesloopt worden om plaats 

*) 

De afgelopen drie jaren nam De Wijk De Wereld zeer 
succesvol een week lang de Stadsschouwburg over. 
Sinds 2020 gaat De Wijk De Wereld ook de provincie in, 
en we starten in Kantens! Door corona hebben we een 
aantal plannen in Kantens moeten uitstellen, maar de 
samenwerking met basisschool Klinkenborg gaat door: met 
muziek, theater en poëzie helpen we mee met de verhuizing 
van het oude gebouw naar het noodgebouw. 

Er moet dus afscheid genomen worden van het gebouw waar 
vele Kantsters hun schooltijd doorbrachten. Dat gaan de 
leerlingen van de Klinkenborg samen met De Wijk De Wereld 
in stijl doen! Met muziek, theater en poëzie verzamelen we 
de herinneringen van de leerlingen, leggen we hun favoriete 
plek op school vast en verhuizen we alles in bijzondere 
verhuisdozen mee naar het tijdelijk noodgebouw. Tijdens 
de opening van het gebouw op 1 maart zijn de resultaten te 
horen en te zien!

De Wijk De Wereld is een samenwerkingsproject van Stichting 
De Wijk De Wereld en SPOT Groningen.

Tijdelijke basisschool 
de Klinkenborg staat
 
Op een deel van de ijsbaan staat inmiddels de tijdelijke 
basisschool de Klinkenborg. Samen met het bestuur van de 
ijsvereniging en medewerking van het jeugdhonk. Het overleg 
met hun was goed en erg plezierig. Het is mooi om te zien dat 
zowel bewoners als verenigingen bereid waren om mee te 
werken aan dit project. En dat de Kantsters nog hebben kunnen 
schaatsen op een deel van de ijsbaan! 

Namens de Gemeente Het Hogeland en de diverse 
gecontracteerde aannemers bedanken we u, Kantster, voor 
de gastvrijheid en uw begrip voor de eventuele overlast. De 
werkzaamheden zijn goed en vlot verlopen. We hopen dat de 
gebruikers tevreden zullen zijn met het eindresultaat en dat de 
bouw van de nieuwbouw van het kindcentrum Kantens even vlot 
en plezierig zal verlopen als die van de tijdelijke huisvesting.
 
Namens het bouwteam van de tijdelijke school

te maken voor ons nieuwe 
onderkomen. We lopen nog 
steeds op schema en dat 
betekent dat we in oktober 
verwachten terug te verhuizen 
naar onze huidige plek.

Anne Praktiek

Lockdown of knockdown...
Al veel over gezegd en geschreven, zowel door de voor- als 
tegenstanders. Aan beide kanten ondersteund met (on)
waarheden; we kennen allemaal wel een paar van de 17 
miljoen bondscoaches. Maar het resultaat blijft hetzelfde, stille 
bedoening, geen sociaal contact, angstige (voorzichtige) mensen 
ten opzichte van elkaar, jeugd die de sociale contacten ontberen, 
moeizaam onderwijs en gek genoeg florerende bouwmarkten, 
supermarkten en hobbywinkels. Wat zal er veel verbouwd en 
gehobbyd zijn, maar ondertussen is iedereen wel klaar met alle 
achterstallige klussen en wil men wel weer gewoon aan de slag. 

Zo ook in t Schienvat, willen 
we graag weer alle mensen bij 
elkaar brengen en  gelegenheid 
geven tot sport en spel. Met 
het actief bezig zijn en de 
gezellige nazit, boeken lezen 
in de boekenkamer of gewoon 
bijpraten op het terras of in de 
biljartzaal.  
De afgelopen uitgaves van 
t Lougnijs heb ik wat zitten 
brainstormen over een 
Schienvat 2.0, dat er kansen 
liggen om daarover met de 
gemeente in gesprek te gaan. 
Daarvoor is het nodig met 
mensen te praten, ideeën uit 
te wisselen en draagvlak te 
onderzoeken. Dat lukt gewoon 
op dit moment niet zo goed. 
Vanuit verschillende hoeken is 
er al instemmend geknikt, dat 
zou een goed idee zijn, of “ja, 
daar zijn we wel voor”. Er waren 
al mensen die meteen een plek 
gevonden hadden en al paaltjes 
in de grond wilden gaan slaan. 
Er is meer nodig, er moet 
nagedacht worden over een 
exploitatie, over de investering, 
over het beheer, over de 
locatie, over het draagvlak. Met 
andere woorden, als we richting 
de gemeente iets concreet 
willen maken zullen we als dorp 
met een goed plan moeten 
komen, waar geen speld tussen 
te krijgen is. En dus als dorp als 
geheel moeten aangeven wat 
we willen. 
Maar hoe krijg je die mensen 
in de benen? Een begin zouden 
alle verenigingen zijn, schat ik 
in. Dat zijn de mensen die actief 
zijn en op enige manier gebruik 
maken van een accommodatie 
als t Schienvat. Maar misschien 
moet je ook denken richting 
een zorgfunctie. We hebben 
al de fysiotherapie in huis (dat 
loopt overigens gewoon door), 
maar misschien zijn er ook 
andere zorgfuncties die een 
standplaats in Kantens zoeken. 
Kortom, ideeën genoeg, maar 
nu verder. 
Nu de knockdown. We 

proberen de cafetaria in de 
lucht te houden terwijl het 
eigenlijk niet kan. Wat capaciteit 
betreft op vrijdag en zaterdag 
zitten we met de keuken en 
bezetting op de maximale 
capaciteit. We hebben soms 
lange wachttijden en investeren 
in meer capaciteit is niet 
mogelijk op dit moment. 
Daarvoor is ook de vraag te 
klein en kunnen we gewoon 
niet lang genoeg open zijn. 
Voor ons dorp en het aantal 
klanten is dit het maximaal 
haalbare, durf ik wel te zeggen 
na vier jaar ervaring. Op dit 
moment proberen we of de 
bouwactiviteiten rond de 
school, de tijdelijke woningen 
en straks de nieuwbouw ons 
enige uitbreiding van omzet 
kan opleveren.  
Vanuit ons kassasysteem is er 
een optie om internetbestellen 
mogelijk te maken. De 
bijbehorende database met 
te bestellen producten is 
ingevoerd en gekoppeld 
aan Google Maps. Als een 
timmerman nu zin heeft in 
een overheerlijke kapsalon of 
spareribs, dan kan hij gewoon 
om 10.00 uur de bestelling 
invoeren en krijgen we netjes 
zijn bestelling binnen via de 
mail. We selecteren betalen 
met ‘Ideal’ of ‘bij afhalen’ en 
men hoeft slechts even op 
de afgesproken tijd binnen te 
lopen om de bestelling mee te 
nemen. Dat betekent natuurlijk 
ook dat als iemand uit Kantens 
zelf een patatje wil bestellen (op 
maandag t/m vrijdagen) deze 
bestelsite te gebruiken is. Wil je 
een x proberen? Kijk dan maar 
op Google Maps, cafetaria/
dorpshuis t Schienvat en met 
een paar klikjes zit je op de 
bestelsite. We hebben de eerste 
klanten al gehad. O ja, als je de 
site direct wilt zoeken: https://
schienvatkantens.12waiter.eu/ 

Tot snel! 
Jan Westerlaken
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Nieuws van Coöperatie EIK
Met vloerisolatie, gevelisolatie, dakisolatie of dubbel glas kun je 
je huis goed isoleren. Dat zijn grote stappen die je zet om energie 
te besparen, meestal verbonden aan een verbouwing.
Dit is wel heel duurzaam maar dat vraagt ook een flinke 
investering. Toch kun je al wel veel kleine maatregelen 
nemen die er voor zorgen dat je energierekening merkbaar 
naar beneden gaat. Het aanbrengen van LED lampen geeft 
direct resultaat en de terugverdientijd is kort, ook omdat de 
levensduur van deze lampen, afhankelijk van het type, 15.000 tot 
20.000 branduren is. Dat is ongeveer 2.500 dagen.

Daarnaast kun je eenvoudig 
zelf isoleren. Met een kleine 
investering hierin kun je al snel 
winst behalen. Bijvoorbeeld 
door naden en kieren te 
dichten en goede tochtstrips 
te gebruiken. Het afstellen van 
de waterregeling per radiator 
van je cv en de cv-leidingen 
in onverwarmde ruimten 
isoleren. Dit is een goedkope 
en eenvoudige ingreep met een 
groot rendement. Daarnaast 
kun je ook radiatorfolie achter 
de radiatoren plakken zodat 
de warmte terugslaat naar de 
kamer. 
Ook is er de radiator-ventilator 
in de handel gebracht, die je 
onzichtbaar met een magneet 
tussen de radiatorplaten kunt 
plaatsen. Het zorgt ervoor 
dat de warmte door de extra 
luchtdoorvoer zich efficiënter 
en sneller door de ruimte 
verplaatst. Daardoor wordt 
de ruimte 1 tot 1,5 graad 
hoger verwarmd zonder dat je 
daarvoor extra gas verstookt. 

En de ruimte is in minder dan 
de helft van de tijd opgewarmd.

Bij het douchen gebruik je 
ongeveer 8 liter water per 
minuut. Met een besparende 
douchekop bespaar je ± 33% 
water. Als je warm doucht is de 
besparing niet alleen in water 
maar ook de besparing in het 
verbruik van gas evenredig.
Volgens de strategie van 
de Trias Energetica is 
energiebesparing altijd de 
eerste stap richting duurzamer 
wonen. Isolatie is daarin de 
belangrijkste maatregel voor 
woningen. 

Via de coöperatie kun je 
adviezen inwinnen over het 
verduurzamen van je woning.
Ook kan er een afspraak 
gemaakt worden met een 
gecertificeerde energiecoach, 
cooperatie.eik@gmail.com, 
die advies kan geven over 
je woonsituatie en hoe je je 
woning in duurzaamheid kunt 
verbeteren. 

Het Bestuur

Even voorstellen. Wij zijn Sevrin van der Werff en Leonie 
Vrieling en wonen samen met onze hond Ritsu sinds 
september aan de Middelstumerweg 24 in Kantens. Tot dan 
toe woonden wij in een appartement in een oud pakhuis 
aan de Noorderhaven in Groningen met als achtertuin het 
Noorderplantsoen. Een prachtig plekje midden in de stad, 
maar we wilden graag wat meer rust en ruimte. 

Ons plan was eigenlijk om 
dichterbij de stad een leuk oud 
huisje te kopen, maar door de 
krapte op de woningmarkt zijn 
we toch verder gaan kijken. We 
werden opslag verliefd op dit 
klushuis en op het mooie en 
leuke Kantens. Vanaf dag één 
voelen we ons hier helemaal 
thuis en het dorp voelt als een 
warm bad. Hopelijk kunnen 
we na corona wat meer 
dorpsgenoten ontmoeten en 
wat meer betekenen voor het 
dorp.

Leonie (28 jaar) is geboren en 
getogen in de stad Groningen. 
Zij is haar promotietraject 
aan het afronden en werkt als 

onderzoeker op de afdeling 
Environmental Psychology 
bij de Rijksuniversiteit 
Groningen. Daarnaast 
doet ze vrijwilligerswerk bij 
Humanitas, waarbij ze wekelijks 
op huisbezoek gaat bij haar 
‘bonusoma’. In haar vrije tijd is 
ze op dit moment vooral aan 
het klussen, maar ze wil straks 
na corona ook weer op zoek 
naar een leuk zangkoor in de 
buurt.

Sevrin (32 jaar) is een echte 
Fries en geboren in Drachten, 
maar heeft al sinds jaar en dag 
een seizoenkaart bij de FC. In 
zijn jeugd is hij veel verhuisd 
en hij is daarom erg blij een 

fijn thuis te hebben gevonden 
in Kantens. Sevrin is IT-er 
en je vindt hem veel achter 
zijn computer, al kan je hem 
tegenwoordig ook vaak in de 

tuin vinden. 

Ritsu is onze Shiba Inu 
van 3,5 jaar oud. Shiba’s 
komen uit de bergen van 
Japan en zijn intelligente en 
eigenwijze honden, die vaak 
wat gereserveerd zijn naar 
vreemden. Ritsu is gek op 
speurwerk en lekker buiten 
zijn, maar is verder liever lui 
dan moe. Helaas heeft Ritsu in 
zijn jonge leventje een trauma 
opgelopen door loslopende 
honden die hem hebben 
aangevallen. Je ziet ons daarom 
vaak afstand nemen als we een 
hond tegenkomen. Dit is niets 
persoonlijks, maar wij zijn dan 
op dat moment op een veilige 
afstand met hem aan het 
trainen om niet angstig te zijn. 
Schroom niet om alsnog een 
praatje te maken hoor!

Leonie & Sevrin 

Flensjes bakken
Benodigdheden:
100 gr. bloem
iets zout
2 eieren
4 dl melk
boter

Roer de ingrediënten tot een glad beslag. Laat de koekenpan 
even ongevuld warm worden, dan wil hij beter ‘laden’. Het eerste 
flensje mislukt altijd. Klontje boter in de pan, weinig beslag in 
de pan, beweeg de pan zodat de hele bodem bedekt is. Zodra 
het flensje iets loslaat, draaien en afbakken. Met stroop of 
poedersuiker oprollen.
Als taart eten is ook lekker. Bestrijk de flensjes met abrikozen- of 
aardbeienjam, stapelen tot een taart en punten snijden.
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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!

Kraant
“Is kraant aal te bus oethoald”?
Wat is der nou schierder as 
smörns onder t kovviedrinken 
eefkes deur kraant hèn 
snuustern?
Joa, wie binnen olderwets, 
k wait t wel, nog gewoon n 
pampieren kraant ien haand 
en nog twij ook. t Is n dure 
grap, mor wie beleven der veul 
plezaaier aan en zoveul is der 
toch aal nait te beleven ien 
dizze coronatied. Ien t Dagblad 
gaauw kieken woar columnist 
Herman Sandman t dij dag 
over het. Noa t bestörmen 
van t Capitool ien Amerikoa 
schreef e mor zo n moal ien t 
Engels. Hai haar der mit opzet 
stainkool Engels van moakt. 
Grunneger oetdrukkens, zoas 
: ‘ogen as theeschuddels’ en 
‘wat heb k nou aan mien fiets 
hangen’, haar e ien t Engels 
vertoald. k Mos der slim om 
laggen.
Ie kinnen der smörns nait te 
laank bie zitten blieven, want 
om haalf ain mout der eten 
op toavel stoan. As t òfwazzen 
doan is, gaauw ien koamer, 
kaggel wat hoger, radio aan en 
kraant beder lezen. Je monnen 
ja bieblieven!
Op dunderdag kieken wie oet 

noar de puzzel. Wie moaken t 
ons zulf stoerder, wie maggen 
nait ien woordenbouk kieken. 
n Beetje kopschraberij is nait 
verkeerd.
Wel zit der leste tied veul 
recloame ien kraant. k Tel sums 
tien haile bladzieden recloame 
en ale doagen mor weer. Ze 
willen joe mor aal op raais 
hemmen en dat mag ja nait.
Zotterdagkraant moakt veul 
goud. k Bin wies mit aal dij 
biekraanten. Zanger Daniël 
Lohues schrift ale weken n 
biezundere knappe column. 
Wel haar dat van n zanger 
docht?
Sport lees k nait veul, allenneg 
koppen. Dat scheelt mie n stuk 
om kraanten oet te kriegen. 
Op zundagoavend mout ie 
nait bie ons onder toavel 
kieken. Wie perbaaiern n nuver 
stoapeltje te moaken van 
kraanten dij oet binnen, mor t 
mishottjet aaltied. t Is n dikke 
rommelpotje.
Aanderdoags wordt brud mit 
taauw bie mekoar bonden, 
want deuzen binnen der nait as 
ie nait ien winkel kommen. En 
din is t wachten tot Simon Mus 
ons weer n nije kraant ien bus 
gooit.

Anje van der Hoek-Linstra

De winter van vrouger

Onner n deken van snij,
ligt t laand hier bezied.
Alles in rust,
t is wintertied.

De scheuvels oet t vet,
din begunt weer de pret.
t Waark vlug aan zied,
t is wintertied.

De daipen bevraizen,
kouk en zeupie op tied.
Niks meer te wensen,
t is wintertied.

Menneg jong kerel,
mit n wichtje aan zien zied.
Zwiert over de boan,
t is wintertied.

Din vaalt de deu ien,
de pret is veurbie.
Scheuvels aan zied,
t wordt veurjoarstied.

Annie Kamps-Kruijer
Oet: Toal en Taiken

Gemeente Het Hogeland over de nieuwe afvalinzameling
 
Begin december ontving u de Afvalkrant ‘Meer doen met minder afval’. Deze zat bij de Noorderkrant in, waar wij ook het wekelijkse 
gemeentenieuws in plaatsen. Hierin staat alle belangrijke informatie over het nieuwe afvalsysteem Diftar+. Inwoners die buiten 
de bebouwde kom wonen en de Noorderkrant niet ontvangen, hebben de Afvalkrant per post gekregen. Veel inwoners hebben de 
informatie gemist en/of hebben nog vragen over het nieuwe afvalsysteem.
 
Informatie gemist?
Heeft u de afvalkrant niet 
ontvangen en/of de info 
gemist? De afvalkrant is 
te vinden op onze website 
www.hethogeland.nl/
afvalkrant. Liever een papieren 
exemplaar? Bel met ons 
Klantcontactcentrum:  
088 - 345 8888, of mail: 
minderafval@hethogeland.nl. 
Dan sturen wij u een afvalkrant 
per post.
 
Waarom geen afvalkalender 
per post?
De afvalkalender 2021 met 
inzameldata ontvangt u niet 
(meer) op papier. Met ingang 
van dit jaar publiceren wij de 
afvalkalender op onze:  
www.hethogeland.nl/afval. 
Hiermee besparen we kosten. 
Wilt u de afvalkalender liever 
wel op papier ontvangen? Bel 
met ons Klantcontactcentrum: 

088 - 345 8888, of mail: 
minderafval@hethogeland.nl.
 
Groene container legen wel 
of niet gratis?
In de verspreide afvalkrant 
staat een tabel over de 
afvalstoffenheffing 2021. 
Hierin staat dat er kosten zijn 
verbonden aan het legen van 
de groene container. Dit is niet 
het geval: het laten legen van 
de groene container is overal in 
de gemeente gratis.
 
Wanneer zijn mijn eigen 
inzamelgegevens in te zien?
Met het nieuwe systeem 
Diftar+ wordt het aantal kilo’s 
afval gewogen. Uw nieuwe 
grijze container is daarom 
voorzien van een unieke 
chip die hoort bij uw adres. 
De afvalinzamelaar weegt 
het gewicht per leging maar 
registreert ook hoe vaak uw 

grijze container wordt geleegd. 
Binnenkort wordt het mogelijk 
om via DigiD op  
www.hethogeland.nl  
in te loggen om uw eigen 
afvalgegevens in te zien. 
Meer informatie volgt via het 
gemeentenieuws, de sociale 
media en www.hethogeland.nl.
 

Andere vragen over 
afvalinzameling? Bel of app of 
mail ons gerust. 
Telefoon 088 345 8888 
WhatsApp 06 1145 0530
E-mail  
minderafval@hethogeland.nl.

Gemeente Het Hogeland

Boeken-
Lees-
Kamer 
 
Helaas nog steeds geen 
heropening van de Boeken-
Lees-Kamer in verband met 
corona. 
Maar mocht u heel graag 
boeken willen lezen en hebt 
u alles thuis al uit, dan is een 
telefoontje naar mij genoeg. 
We maken dan een afspraak 
en ik wandel met u samen naar 
de Leeskamer zodat u op uw 
gemak een boek kunt kiezen. 
Mijn telefoonnummer is 
551395. 

Anneke van de Graaf
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Agenda Rottum
9 januari t/m 21 maart 
Kerk Rottum 
Expositie Pieky Doornbos 
Gratis entree

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

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

Vaste activiteiten t Schienvat
Maandag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
*) Versterkingscoördinator Jaap 
Hut

Dinsdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
16.00 – 17.00 uur
Open spreekuur Fysiotherapie 
Kantens
17.00 – 18.00 uur
FysioFit

19.15 – 20.15 uur 
Badminton 
(onder voorbehoud i.v.m. 
maatregelen corona)
20.30 – 22.00 uur 
Tai Chi 
(onder voorbehoud i.v.m. 
maatregelen corona)
 
Woensdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
19.00 – 21.15 uur
You Better Work 
(onder voorbehoud i.v.m. 
maatregelen corona)
o.l.v. Ineke Doornbos

Donderdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
18.45 – 19.45 uur
FysioFit
20.00 - 22.00 uur
Danstraining Vincent & Audrey
(onder voorbehoud i.v.m. 
maatregelen corona)
 
Vrijdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
15.00 – 17.30 uur 
Boeken-Lees-Kamer
(onder voorbehoud i.v.m. 
maatregelen corona)
16.00 – 19.00 uur
Cafetaria / restaurant
(bellen voor bestelling)
 
Zaterdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
16.00 – 20.00 uur
Cafetaria / restaurant
(bellen voor bestelling) 

Kijk voor onze Menulijst op 
pagina 19 

*) Vanwege de 
coronamaatregelen is er 
voorlopig geen spreekuur 
in t Schienvat met 
versterkingscoördinator Jaap 
Hut. Wel kunt u hem mailen of 
bellen voor een telefonische 
afspraak; dat kan van maandag 
tot en met vrijdag van 09.00 – 
17.00 uur.
aardbevingen@hethogeland.nl
T 088 345 8888

Voor vragen of verdere  
informatie kunt u bellen met
t Schienvat: 
T 551 280 b.g.g. Jan Westerlaken 
T 06 5317 8567

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.

KERKDIENSTEN
Gereformeerde kerk 
vrijgemaakt

Zondag 7 maart
09.30 uur – leesdienst
 
Woensdag 10 maart
19.30 uur – leesdienst
Biddag

Zondag 14 maart
09.30 uur – leesdienst

Zondag 21 maart
09.30 uur - J.W. Roosenbrand

Zondag 28 maart
09.30 uur - A.J. Minnema

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

 
Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum

Zondag 7 maart
9.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk
 
Zondag 14 maart
9.30 uur - pastor F. 
Groenbroek, Veelerveen
 
Zondag 21 maart
9.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk

Zondag 28 maart
Palmzondag
14.30 uur - ds. J. van den Berg 
en ds. R.P. Oosterdijk
Verbintenis en intrede van ds. 
R.P. Oosterdijk
als predikant van de 
Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum

 
Dorpskerk Rottum

Geen diensten i.v.m. 
coronacrisis

WEEKENDDIENSTEN 
DOKTERSDIENST: 
T 0900-9229

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

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

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

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

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

MAALTIJDSERVICE  
OOSTERLENGTE: 
T 0597 – 412613

t Schienvat: T 55 12 80

April-nummer uiterste inleverdatum 12 maart
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Alette de Vries-Rennen
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I www.tlougnijs.nl 

Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
NL25RABO 0342 2179 33
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement op 
t Lougnijs kost € 22,50 per jaar.

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

Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens

Drukwerk:
Drukkerij Sikkema – Warffum

OUD PAPIER
zaterdag 3 april  

09.00 uur t/m 
zondag 4 april

18.00 uur
T 551788 (OBS)

Ingezonden door een ouder:
“Bedankt voor jullie harde werken, de dames hebben ervan genoten”.


