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En toen was het zover! Na een voorspoedig verlopen verhuizing en een welverdiende 
voorjaarsvakantie, hebben we op maandag 1 maart onze tijdelijke behuizing op de ijsbaan officieel 
in gebruik genomen. Met de mensen van De Wijk de Wereld hadden we een fantastisch programma 
uitgewerkt om deze overgang van het oude naar het tijdelijke gebouw feestelijk te laten verlopen. 
En ik denk dat dat gelukt is. U heeft vast de lawaaioptocht gehoord (of er over gelezen in de krant) 
en de prachtige fotowand aan de zijkant van de school bewonderd. En misschien ook nog de, uit 
kunstig versierde verhuisdozen bestaande, toegangspoort gezien.

Ook de gastlessen van dichter 
Karel Peters voor de groepen 
3 t/m 8 waren zeer inspirerend 
en de theaterworkshop 
voor de kleutergroep was 
erg leuk. En dan hebben 
we de toneelvoorstelling en 
het levend Memory in het 
Schienvat nog niet benoemd.

Kortom; we hebben genoten en 
zijn voor nu dik tevreden met 
het tijdelijke onderkomen.

Er staan natuurlijk ook de meer 
gewone schoolse zaken op het 
programma de komende tijd. 
Normaal gesproken nemen 
we in januari bij de groepen 
3 t/m 8 Cito-toetsen af om 
de vorderingen van onze 
leerlingen goed in beeld te 
krijgen en houden. In januari 
was de school gesloten 
en ontvingen de kinderen 
thuisonderwijs. Om te zien 

of er door het thuisonderwijs 
lacunes zijn ontstaan in de 
kennis en vaardigheden 
van onze leerlingen, nemen 
we nu de Cito-toetsen af in 
maart. Aan de hand van de 
resultaten daarvan zullen 
we bekijken of we bepaalde 
stof moeten herhalen of dat 
we ‘gewoon’ verder kunnen. 
Onze verwachting is dat met 
name het automatiseren van 
bijvoorbeeld spellingsregels of 
rekenkundige bewerkingen in 

de thuiswerkperiode minder 
zal zijn geweest, dan wanneer 
het onderwijs op school had 
plaatsgevonden. In de klas pak 
je toch makkelijker een nieuwe 
spellingscategorie even weer 
bij de kop, wanneer je ziet 
dat er nog veel fouten mee 
gemaakt worden. Of je tovert 
even een paar klokken op het 
digibord om analoge en digitale 
tijden te oefenen.

Maar we zijn heel tevreden 
over de manier waarop ‘onze’ 
ouders hun kinderen hebben 
begeleid in de periode van 
thuisonderwijs, dus we hebben 
goede hoop.

Lees verder op pagina 2

 

Fotografie: Marc Knip

obs Klinkenborg van oud 
naar tijdelijk nieuw
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Uw naam is? 
Gerda Omta, Molenweg 8, 
Kantens

Wat at u als kind het liefste? 
Ik lustte eigenlijk alles wel, 
behalve prei. Wat ik altijd extra 
lekker vond was appelmoes, 
rabarber en mijn vaders 
kippensoep.

Wat deed u het liefst in de 
kinderjaren? 
Bij slootjes langs, kikkers 
vangen. Vissen bij ons in de 
Pieterbuurstermaar. En als je 
niet naar buiten kon, dan las 
ik graag boeken of speelde 
gezelschapsspellen met mijn 
zusje of met een vriend.

Wat was/is uw grootste hobby? 
Tuinieren, bloemschikken, 
huisdieren en toen er nog 
volleybal was (Climax), ook 
volleybal.

Welk beroep heeft u 
uitgeoefend? 
Ik heb meerdere dingen 
gedaan. Ik ben begonnen 
als docent aan het 
Noorderpoort college aan 
de Dirk Wieringastraat in 
Groningen, dit in verband 
met zwangerschapsverlof. 
De arbeidsmarkt was toen 
niet zo best en het was lastig 
om wat voor langere tijd 
te vinden. Ik was toen ook 
heel blij dat ik bij de firma 
Hooghoudt aan de slag kon 
als excursiebegeleidster. Dit 
heb ik 16 jaar met veel plezier 
gedaan. 
Daarna heb ik 1 jaar voor 
Frisia financiering gewerkt. 
Daar moest ik aanvragen 
voor leningen in behandeling 
nemen en toetsen. Als aan de 
voorwaarden werd voldaan, 
dan werd het doorgezet naar 
de afdeling, die het moest 
goedkeuren. Toen mijn 
jaarcontract afliep hebben we 
afscheid genomen. 
Daarna heb ik nog een jaar 
voor Jacks casino gewerkt. Dit 
was weer een hele nieuwe 
wereld. Op elke vloer was een 
serviceteam die hapjes maakte 
en koffie en andere drankjes 
verzorgde. Ook bij storingen 

van de machines moesten we 
assisteren en soms moest je 
de telling van het geld doen. 
Maar ook hier werd steeds 
meer bezuinigd en na een jaar 
werden de contracten niet 
meer verlengd. 
Daarna heb ik nog een tijd 
voor het uitzendbureau als 
cateringmedewerker gewerkt. 
En nu werk ik als postbezorger, 
zoals de meeste dorpelingen 
wel zullen weten

Wat is uw grootste ergernis? 
Gezeur. Dat mensen zich aan 
zoveel kleine dingen ergeren. 
Mijn motto is “leven en laten 
leven”. Zolang je een ander 
geen schade berokkent en je je 
fatsoenlijk gedraagt, vind ik dat 
je mensen een beetje hun gang 
moet laten gaan. Daar wordt 
het leven een stuk prettiger 
van.

Wat mist u tegenwoordig het 
meest uit uw jeugdjaren 
Het leven was gemakkelijker, 
alles ging gewoon vanzelf. De 
mensen waren volgens mij 
ook veel verdraagzamer en 
gemoedelijker.

Waarover maakt u zich 
tegenwoordig de meeste 
zorgen 
De onverdraagzaamheid en de 
afrekencultuur, waar de media 
in mijn ogen ook een grote rol 
in speelt. 

Wat zou u graag nog eens 
willen doen? 
Ik ben heel tevreden met mijn 
leven en geniet van de wereld 
om me heen. Reizen naar 
andere landen hoop ik nog lang 
te kunnen doen.

Wie schrijft er volgende keer 
met de kroontjespen? 
Corrie Lenstra

Hallo allemaal,  
Onze ouders (red. Piet en 
Roelie (?) Boonstra) zijn in 1946 
verhuisd van Zevenhuizen 
naar Stitswerd, samen met 
vier kinderen n.l. Tjerk, Jakob 
(Jaap), Trientje (Trijn) en Janny. 
In Stitswerd zijn er nog drie 
zussen geboren, n.l. Aafke, 
Lammie en Lucie. 
Pa heeft eerst bij Venema en 
later bij Oudman gewerkt. 
In 1961 zijn ze verhuisd naar 
Usquert. In Usquert werkte hij 
bij Zuideveld. Daar hebben ze 
hun verdere leven gewoond 
en ze zijn allebei in 1999 
overleden.

Nu een verslag over het leven 
van Jaap 
Jaap heeft na de lagere school 
bij Wibbens gewerkt en daarna 
vier jaar op de steenfabriek 
in Bedum. Ook heeft hij in 
Groningen bij de suikerfabriek 
tijdens de campagne in 
ploegendienst gewerkt.
Hij heeft ook, net als Pa, bij 
Zuideveld gewerkt en nog weer 
later als vrachtwagenchauffeur 
bij Ubbens tot aan zijn 
pensioen.In 1973 heeft hij Ge 
Lanting (weduwe) ontmoet en 

is hij gaan samenwonen met 
haar. Ze wonen nog samen in 
Zandeweer.

Nu nog een verslag over het 
leven van Trijn 
Trijn is na de lagere school naar 
de Ulo in Uithuizen gegaan 
samen met haar vriendin Greta 
Cleveringa. Ze heeft op kantoor 
in Groningen en later op de 
melkfabriek in Bedum gewerkt.  
In 1959 is ze getrouwd en heeft 
drie kinderen gekregen: Gert 
(overleden), Peter en Jeannette. 
In 1961 is ze verhuisd naar 
Loppersum waar ze nu nog 
woont. Verder heeft ze 23 jaar 
bij de thuiszorg gewerkt. En 
van 2000 tot 2019 heeft ze als 
vrijwilliger bij Wiemersheerd en 
de Zonnebloem geholpen.

Met vriendelijke groet, 
Trijn en Jaap Boonstra 

(vervolg van pagina 1)

We hebben ook nog 
steeds te maken met 
coronamaatregelen. Dit 
betekent dat ook dit jaar de 
Pannenkoekendag niet door 
zal gaan. We mogen simpelweg 
geen mensen uitnodigen in 
school. We bezinnen ons nog 
op een vervangende activiteit 
en zullen u op de hoogte 
houden.

En ondertussen wordt de oude 
Klinkenborg gesloopt en zal 
binnenkort gestart worden met 
de bouw van de nieuwe school. 
Een spannende tijd!

Vriendelijke groet,

Anne Praktiek
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Op en rond de boerderij vinden allerlei vogels hun plek. In de 
kastanjeboom of appelboom zitten vaak duiven en ze hebben er 
een nest. Spreeuwen maken elk jaar gebruik van het nestkastje 
aan de lindeboom. In onze schuur en op de achterdeel maken 
jaarlijks veel boerenzwaluwen op de balken hun nestjes. In 
de ligboxenstal maken kauwen hoog in de nok een nest. Maar 
uilen waren er niet. Aan de uiteinden van het schuurdak zitten 
uilenborden. Het is een driehoekig houten bord met meestal een 
gat waardoor kerk- en steenuilen in en uit kunnen vliegen. Onze 
uilenborden zijn helaas niet ‘echt’, want ze hebben geen opening.  

Vorig najaar waren er opeens 
op de grond van de grote 
schuur regelmatig fladders 
witte vogelstront te zien. We 
dachten aan kauwen, die 
maken nog wel eens een nest 
bij de hooizolder. Maar toen er 
ook braakballen bij kwamen, 
leek dat te wijzen op een uil. 

Ook al is er geen gat in het 
uilenbord, er zijn toch wel 
mogelijkheden om binnen 
te komen. Na speurwerk 
zagen we een kerkuil zitten, 
verscholen in het dakriet 
tussen de hanenbalken. Zij 
of hij had daar een rustig 
en donker schuilplekje als 
roestplaats voor overdag in 
de winterperiode. Misschien 
zou onze schuur ook wel als 
nestplek worden uitgekozen. 

Een uil is een roofvogel en de 
meeste uilen zijn nachtvogels 
en daarom worden ze vaak 
nachtroofvogels genoemd. Een 
kerkuil is een prachtige vogel. 
Zijn hartvormig wit gezicht met 
zwarte ogen is opvallend en 
zijn veren zijn lichter dan die 
van andere uilen. Kerkuilen 
leiden een teruggetrokken 
leven en ze worden als het 
donker is actief om in het open 
veld te jagen op allerlei muizen, 
vooral veldmuizen. Alles wordt 
met huid en haar opgegeten. 
Wat hij niet kan verteren, wordt 
een bal. Die braakt hij overdag 
tijdens het rusten uit. Meestal 
wel twee per dag. Die worden 
dus braakballen genoemd. 
Een uil heeft zachte veren 
met een soort tandjes aan 
de buitenkant, die het geluid 
dempen en zo vliegt hij vrijwel 

geruisloos.

De kerkuil houdt niet van 
vrieskou omdat zijn verenkleed 
hierop niet is aangepast. Bij 
langdurige sneeuw sterven 
veel kerkuilen omdat ze dan 
niet in staat zijn om muizen te 
vangen en ze hebben ook geen 
vetreserve om te overleven.

Ach, helaas vonden we onze 
kerkuil in de schuur. Hij heeft 
waarschijnlijk te weinig muizen 
kunnen vinden in die ene 
winterweek in februari en dat 
heeft hij niet overleefd. 

Hilma Oudman-Dam

Bevrijdingsvuur 2021
Geachte inwoners van Kantens, Rottum en Stitswerd,

In 2020 hadden wij, als bevrijdingscomité van Stitswerd, Rottum 
en Kantens, op 5 mei een prachtige feestdag in gedachten. Het 
vieren van 75 jaar vrijheid in Nederland, met een optocht en 
een bevrijdingsvuur. Helaas moesten wij dit afgelasten i.v.m. het 
coronavirus.

Echter, dit jaar, hebben de organisatoren van de Bevrijdingstocht 
2020 in Groningen, besloten om het bevrijdingsvuur 2021 
sowieso door te laten gaan. Het doel is om Stad en Ommeland te 
verbinden door het bevrijdingsvuur vanuit Stad naar alle plaatsen 
in Groningen te brengen. Daarbij gaat men uit van een volledige 
lockdown, onder een aantal strengere regels. Alles in overleg met 
de Veiligheidsregio Groningen.

Vanuit het eerdere bevrijdingscomité van Stitswerd, Rottum 
en Kantens, hebben wij, Geert Liewes en Arie Klomp, besloten 
om daaraan deel te nemen als lopers. Er mogen maximaal 2 
deelnemers onderweg zijn, dus lopen wij met het bevrijdingsvuur 
op woensdag 5 mei 2021 van Stad naar Stitswerd, Rottum en 
Kantens. In elk dorp komt een vuurschaal te staan, die wij met het 
bevrijdingsvuur gaan ontsteken.

Wellicht dat in elk dorp bij de vuurschaal op kleine schaal 
een officieel moment tijdens het ontsteken van het vuur 
georganiseerd kan worden. Wij vragen U om hierover mee te 
denken en met ideeën of suggesties te komen. Alvast hartelijk 
dank daarvoor.

Geert Liewes (Stitswerd) en Arie Klomp (Kantens) 
M 06 2502 4810 - E hiker1957@gmail.com 

CSCW Paas-puzzel-speurtocht
De CSCW organiseert een gezellige “Paas-puzzel-speurtocht” voor 
alle basisschoolkinderen en hun ouders/verzorgers!

Wegens corona kunnen we 
helaas geen gezamenlijke 
paasactiviteiten organiseren,

maar aangezien we allemaal 
al weten hoe het bezorgen 
van pakjes en eten gaat, kun 
je deze leuke speurtocht ook 
gewoon laten bezorgen. 

In de speurtochtenveloppe 
zit o.a. een routebeschrijving 

en diverse leuke opdrachten, 
zodat je op een zelfgekozen 
moment gezellig samen erop 
uit kunt! Het aanvragen van 
de speurtocht kan d.m.v. het 
sturen van een berichtje aan 

06-19898537 en dan zorgen 
wij dat de speurtocht 
uiterlijk donderdag vóór de 
Paasdagen in jullie brievenbus 
ligt. Na het beoordelen 
van de bij Pasen horende 
kleurplaat en de oplossing 
van de puzzel-speurtocht, 
worden verschillende prijsjes 
uitgedeeld. De kleurplaat en de 
oplossingen van de speurtocht 
kun je dan inleveren aan de 
Langestraat 27 in Kantens.

Alvast veel wandel-en 
puzzelplezier!

Groeten van de  
feestcommissie CSCW
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Is het u ook opgevallen? Ondanks de corona of misschien wel 
dankzij corona, was er de afgelopen weken veel verkeer in 
Middelstum en de ommelanden. Waar eerst een verdwaalde 
voetganger met een viervoeter liep, bewogen zich nu horden 
fietsers en wandelaars voort, met een verbeten gezicht en 
blijkbaar een doel voor ogen. Eerst dacht ik dat er een nieuwe 
regionale fiets- en wandelroute was uitgezet, maar dat bleek 
niet het geval. 

Ik ben van nature erg 
nieuwsgierig en daarom 
besloot ik maar eens 
zo’n wandelaar aan zijn 
wandelbroek te trekken op 
de Trekweg tussen Kantens 
en Middelstum. Of eigenlijk 
wandelaars, want meneer werd 
vergezeld door mevrouw en 
beiden stiefelden ze in een 
mager middagzonnetje richting 
de groene brug. “Lekker aan de 
wandel?”, was mijn intellectuele 
vraag. Je moet toch wat om 
een gesprek te openen. “Ja, het 
weer is er wel naar”, was het 
antwoord. “Even lekker eruit 
en het heeft voor mij ook nog 
een ander belang”. Ohh? De 
eind-zeventiger (gokje) lachte 
en vertelde dat hij last had 
van plaatjesmania. Hij was 
de hele dag al bezig geweest 
met stickers, die je blijkbaar in 
een boekwerkje kon plakken. 
Historische plaatjes, dat 
wel, geen voetbalplaatjes of 
afbeeldingen van klassieke 
auto’s en motoren. 

De zeventiger vervolgde 
zijn verhaal: “Wij wandelen 
vanmiddag een uurtje, even 
op en neer naar Middelstum. 
Ik heb vier plaatjes kunnen 
slijten aan een kennis die ze 
nog niet had en kan er zelf vijf 
uit zijn “dubbele” halen. Dat is 
dus één plaatje in 12 minuten, 
die score maak je niet altijd. 

Plaatjesmania…

Het is een actie van de Plus 
en de Historische vereniging 
Middelstum. Een schot in de 
roos, zeker in deze tijden, want 
het verbindt. Zowel het boekje 
als de stickers zijn gratis, 
hoewel die stickers alleen bij 
de gekochte boodschappen 
te krijgen zijn. Ze zitten in 
zo’n handig zakje, die redelijk 
gemakkelijk open te scheuren 
is. Je krijgt vier stickers per 
zakjes en ze plakken lekker 
weg. Hoewel, je moet wel eerst 
het systeem even in de gaten 
hebben”. 

“Hoezo bedoel je”, onderbrak 
ik hem. “Nou, ik voelde wel 
even een kleine irritatie, 
toen ik bij het eerste plaatje 
moeite had om via één hoekje 
het schutblad van de sticker 
eraf te peuteren. Na enig 
onderzoek ontdekte ik, dat 
men ook aan het verwijderen 
van het schutblad had gedacht. 
Er zat een handig sneetje 
op de achterkant, zodat het 
schutvelletje er gemakkelijk af 
kon komen. Ik denk, dat in de 
meeste boeken nu dus één of 
misschien twee plaatjes zitten 
met een geribbeld hoekje…
in mijn geval drie. Dat waren 
de eerste stickers die ik heb 
ingeplakt. Daarna was het 
kwartje gevallen en werd het 
een fluitje van een cent om 
het plaatje van die felbegeerde 

molen en plaatselijke smederij 
in te plakken”, lachte de 
zeventiger en vervolgde met 
vrouwlief zijn en haar weg.

Na wat navraag bleek mij, 
dat een hele ruilcultuur was 
ontstaan tussen de inwoners 
van de betrokken dorpen. 
Zowel jong als oud gingen 
mobiel op de fiets of te voet 
en fietstassen, rugzakken, een 
enkele plastic zak en jaszakken 
vol plaatjes vonden regionaal 
hun weg naar vrienden en 
kennissen. Buren werden 
ingehuurd en ‘gepusht’ om toch 
vooral boodschappen te doen 
bij de Plus en dan niet vergeten 
te vragen om de ‘plaatjes’. Bij 
de ingang van de Plus werden 
de mensen opgewacht door 
intimiderende senioren, die 
plaatjes probeerden te scoren 
van het winkelend publiek. 
Om de twee dagen worden de 
buren gecheckt, want mogelijk 
lagen daar nog zakjes op tafel 
of het dressoir. 

Op de meest inventieve 
manieren waren kaartenbakjes 
ontstaan en systemen 
ontwikkeld om toch maar 
vooral die plaatjes op de 
juiste wijze en zo gemakkelijk 
mogelijk te bewaren en te 
registreren.

Plaatjes in bewaarde plastic 
bakjes van de chinees, 
tupperware en natuurlijk de 
alom bekende sigarenkistjes en 
enveloppes etc.

Als bijna bejaarde moest ik er 
wel om lachen. Plaatjesmania... 
je ziet het bij de jeugd, maar 
bij 50 plussers en ouder? 
Ik heb gehoord dat zelfs 
een oud-burgemeester van 
Middelstum actief bezig 
is met het inplakken van 
stickers. Anderen hebben 
hele lijsten in de computer 
staan met de ‘dubbele’ en 
de ‘missende’ stickertjes. Ik 
heb uit betrouwbare bron 
vernomen, dat zelfs een 
zestiger rond liep met lijstjes 
van vijf of zes anderen en als 
tussenpersoon door de straten 
ging en ruilingen uitvoerde. 
Zelfs tijdens het stemmen 
op 17 maart 2021 werden 
de verkiezingen “overruled” 
door de plaatjes, toen een 
stemmende vrouw in Kantens 
werd lastig gevallen door een 
stickerplakkende inwoner die 
haar met een glad praatje zes 
zakjes met stickers aftroggelde.

Plaatjesmania…De jeugd 
verzamelt voor de ouderen 
en de ouderen voor zichzelf. 
Hoe ouder hoe gekker. 
Ik heb in mijn leven veel 
gespaard, van postzegels 
tot modelbouwpakketten en 
van bierdoppen tot knikkers, 
maar ik geloof niet dat deze 
schitterende actie aan mij is 
besteed, ergens moet je toch 
een grens trekken, vind ik.

Hoewel…….hebben jullie 
nummer 76 nog dubbel?

Arie Klomp
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!

Goede Vrijdag in de 
Antoniuskerk
Op Goede Vrijdag, 2 april, bent u welkom om tussen 15.00 en 
17.00 uur even binnen te lopen in de Antoniuskerk. Om rond te 
kijken, even stil te zijn of met iemand te praten. Om 17.00 uur is 
er een korte vesper. U hoeft zich niet aan te melden. Wel vragen 
we u anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje op 
te doen als u naar een zitplaats loopt.
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Marc Veldman ging uiteindelijk terug 
naar waarvoor hij was opgeleid.
Ik ben opgegroeid in Kantens aan de Oosterweg waar ik inmiddels 
al weer 23 jaar woon. Vroeger heb ik op de Holwerdaschool in 
Middelstum gezeten. Daarna ben ik naar het Gomarus College 
in de stad gegaan naar de Havo. Dit was al geen succes toen 
ik in de 2de klas ben blijven zitten. Na het 3de jaar had ik het 
wel gezien met de Havo en ben ik begonnen aan het ROC 
Menso Alting College in Groningen. Hier heb ik de opleiding 
Bedrijfsadministrateur niveau 4 gevolgd en met succes afgerond. 
Nadat ik dit had afgerond, heb ik nog een poging gedaan aan de 
Hanze Hogeschool in Groningen. Hier heb ik het eerste jaar van 
de opleiding Vastgoed & Makelaardij gevolgd (na het eerste jaar 
was ik er klaar mee). Ondertussen was mijn loopbaan  begonnen 
bij de Aldi in Uithuizen; hier werkte ik al tijdens mijn HBO-studie. 

De meesten onder ons zullen niet de gelegenheid hebben gehad het raadsoverleg II van woensdag 3 maart online te volgen. 
Aangezien het over het nieuw te vormen dorpshuizenbeleid van de gemeente Het Hogeland ging, was mijn belangstelling gewekt. 
Door het opgaan in Het Hogeland bezit de gemeente opeens 30 dorpshuizen die allemaal op een andere manier behandeld werden. 
Vaak was het maatwerk, een probleem of vraagstuk diende zich aan en de gemeente werd benaderd. De bedoeling van de huidige 
gemeente is: het “vereenvoudigen en gelijktrekken”. Nou, dat lijkt me op zich een goede invalshoek. Verder geeft de gemeente in 
diverse uitingen aan dat men de dorpshuizen belangrijk vindt, dat ruimhartig met middelen omgegaan moet worden etc. Dat klinkt 
allemaal erg positief. Maar… je voelt het al aankomen…

Een paar puntjes die in 
Kantens spelen 
Specifiek voor t Schienvat 
is, dat het gebouw door de 
Stichting Sociaal en Cultureel 
Werk van de gemeente 
gehuurd wordt. Sinds 2003 
voor een bedrag van € 5.000 
per jaar. Hierdoor is het 
verkrijgen van subsidies 
lastig, want veel instellingen 
verstrekken pas subsidies als 
het gebouw eigendom is van 
een stichting. 

De jaarlijkse (huidige) 
gemeentelijke subsidie van 
ca. € 18.000 kent een lange 
historie, zelfs nog vanuit de 
voormalige Gemeente Kantens. 
Er was een zogenaamde 
‘exploitatiesubsidie’ waarmee 
de gemeente eventuele 
tekorten op de begroting van 
t Schienvat jaarlijks betaalde. 
De grootste kostenpost waren 
gas en elektriciteit. Het gebouw 
was (en is) redelijk schadelijk 
als het om energieverbruik 
gaat. Destijds was vastgelegd 
dat de gemeente de 
investeringen betaalt en de 
stichting de gebruiks- en 
onderhoudskosten voor 
haar rekening nam. En aan 
het eind van het jaar werden 
de tekorten via de subsidie 
gelijkgetrokken. Het bestuur 
en de bemensing van het 
gebouw werd gedaan door 
de vrijwilligers van alle 
aangesloten leden, onder 
leiding van de horeca-
exploitant. Als je erop 
terugkijkt, was het allemaal 
redelijk in balans. Als je de 
oude notulen terugleest, 
speelden er best wat zaken, 
maar het werd besproken, 
aangepakt en opgelost. Of niet, 
dan bleef het gewoon zo.

Begin 2017 zijn wij (Jan & 
Ageeth) aan de horeca-
exploitatie begonnen en al 
snel bleek dat we een hoge 
gunfactor hadden. Van alle 
kanten ontstonden initiatieven 
en activiteiten. Van muziek 

Nadat ik was gestopt met 
mijn studie ben ik ook gestopt 
bij de Aldi, omdat ze mij niet 
meer uren konden bieden. Ik 
heb toen contact opgenomen 
met Olympia uitzendbureau 
in Groningen en gevraagd of 
zij werk voor mij hadden en 
dat hadden ze! Twee dagen 
later was ik aan het werk 
bij Winparts in Winneweer 
als logistiek medewerker, 
waar ik mij bezig hield met 
het inpakken van goederen 
en het orderpicken van de 
bestellingen. Ondertussen 
had ik mij ook aangemeld 
bij Uitzendbureau Abiant in 
Bedum en die hadden ander 
werk voor mij, namelijk bij de 
Suikerunie in Groningen tijdens 
de bietencampagne. Hier deed 
ik schoonmaakwerkzaamheden 
en dat hield in dat wij de 
silo’s van Suikerunie vrij 
moesten houden van 
suikerstof (explosiegevaar). 
De bietencampagne duurt 
ongeveer van september tot en 
met januari. Daarna hielden de 
werkzaamheden op voor mij bij 
de Suikerunie. Ik heb daarna 
veel dagjeswerk gedaan voor 
Abiant totdat ik weer bij de 
Suikerunie, voor twee maand, 
kon meedraaien voor de 
diksapcampagne.

Nadat de diksapcampagne was 
afgelopen kon ik bij Suikerunie 
blijven tot januari 2020. Hierna 
heb ik weer veel dagjeswerk 
gedaan voor Abiant tot april 
2020. Via Abiant kon ik bij 
Delftechniek in Delfzijl aan de 
slag als chauffeur op een bus. 

‘s Ochtends had ik een route 
op het Hogeland (Appingedam, 
Spijk, Eemshaven, tot aan 
Stedum en weer terug naar 
Delfzijl). En in de middag ging ik 
op route naar het oosten. Dat 
liep ongeveer van Appingedam 
tot Ter Apelkanaal. Hier stopte 
het in augustus 2020 voor 
mij. Gelijk hierna kon ik door 
naar EST in de Eemshaven 
(Sugar Terminal); hier moest 
ik containers van 25 ton laden 
met suiker.

Dit stopte weer in november 
2020 omdat de suikeroogst 
tegenviel. Gelukkig kon ik weer 
terug naar Delftechniek als 
Logistiek medewerker. Nadat 
ik hier ongeveer 10 dagen had 
gewerkt, kreeg ik te horen 
dat ik boven op kantoor kon 
beginnen als administratief 
medewerker. En als klap op de 
vuurpijl kreeg ik eind februari 
te horen dat ze mij gingen 
overnemen per 1 maart 2021.

Marc Veldman

Voortbestaan van t Schienvat aan een zijden draadje?

tot knutselen en sporten. 
De bestaande verenigingen 
bleven, nieuwe kwamen erbij. 
Ook commerciële activiteiten 
en allerlei “zakelijke” afspraken 
kwamen erbij. Tot aan corona 
waren we best tevreden; veel 
werk, veel uren en energie zijn 
erin gaan zitten. En de stichting 
kon elk jaar de begroting 
opnieuw rond krijgen. 

De nieuwe plannen van de 
gemeente 
Dat gaat een lastige worden. 
De gemeente wil graag elk 
dorpshuis evenveel subsidie 
geven (€ 3.000 per jaar; dat 
is ongeveer gelijk aan de 
jaarlijkse gemeentelijke lasten 
van t Schienvat). De gemeente 
wil ook graag dat dorpshuizen 
zelf eigenaar van het gebouw 
zijn (t Schienvat is voor € 1 
te koop aangeboden aan de 
stichting. In 2010 heeft de 
gemeente Eemsmond dat 
ook een keer aan de stichting 
aangeboden). De gemeente 
is ook van mening dat een 
dorpshuis door vrijwilligers 
gedraaid moet worden, het 
is immers een “huis van het 
dorp”. Daarbij komen de 
opbrengsten uit de exploitatie 
ook ten goede van het dorp 
en niet bij een exploitant is 
hun visie. Vervolgens heeft de 
gemeente een horecabeleid in 
ontwikkeling waarbij mogelijk 
beperkingen worden opgelegd 
aan para-commerciële 
instellingen (dorpshuizen, 
voetbal en andere 
verenigingen) om de andere 
horeca te beschermen.

Wat willen we in Kantens?  
Dat gaat dus de vraag worden!  
Nietsdoen is een optie: laat 
de direct betrokkenen de 
gesprekken voeren. Dan is 
mijns inziens het voorstel van 
de gemeente een gelopen 
koers en is het aan de stichting 
om met de gemeente af 
te spreken wat er met het 
gebouw gaat gebeuren en 
stopt de commerciële horeca. 

Door het nieuwe horecabeleid 
gaat het ook lastiger worden 
om muziekfeesten of 
andere activiteiten te laten 
plaatsvinden. 

Willen we het anders? Laat dan 
horen wat je wilt of verwacht.

Oproep 
Al eerder heb ik in t Lougnijs 
wat gefilosofeerd over de 
mogelijkheid in combinatie 
met de aankomende 
dorpsverbouwing na te 
denken over t Schienvat II. 
Bijvoorbeeld een gebouw waar 
alle verenigingen bij elkaar 
kunnen komen, integratie 

van jeugdhonk, voetbal en 
dorpshuis. Dan moet je 
nadenken over een gebouw, 
een locatie, de exploitatie in 
de toekomst, aanschaf en 
onderhoud van het gebouw, 
de horeca-exploitatie, 
commerciële gebruikers in het 
pand, de aardbevingsschade 
aan het huidige pand en nog 
veel meer grotere en kleinere 
dingen. 

Heeft iemand suggesties? 
Ideeën en of aanpak? Laat je 
horen! Via Facebook of loop 
eens langs in t Schienvat tijdens 
de openingstijden.

Jan Westerlaken

Gemeente presenteert concept 
stedenbouwkundig plan
De gemeente Het Hogeland presenteert de komende weken 
het concept stedenbouwkundig plan aan de bewoners van de 
Kooistraat, Meidoornstraat en delen van de Pastorieweg en de 
Bredeweg. In dit plan staat hoe het gebied er in de toekomst 
uit komt te zien. Ook zijn medewerkers van de Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG) en van woningcorporatie De 
Delthe aanwezig. De bewoners hebben hiervoor een uitnodiging 
ontvangen.

Het was een flinke puzzel 
om tot het concept van het 
plan te komen. Zo zijn in het 
najaar de bewonerswensen 
opgehaald via een serie 
bijeenkomsten. Vervolgens 
hebben de gemeente, NCG 
en De Delthe gekeken naar 
de mogelijkheden. De wensen 
moeten namelijk ook passend 
zijn binnen de openbare ruimte 
en financieel haalbaar zijn. 
Maar het is de medewerkers 
van architectenbureau KAW 
gelukt! Het concept ligt er. 

Eerst bespreken de 
organisaties het concept van 
het stedenbouwkundig plan 
met de bewoners van het te 

vernieuwen gebied. Als er nog 
verbeteringen nodig zijn, dan 
worden deze doorgevoerd. Een 
klankbordgroep bekijkt dit plan 
ook. Daarna presenteren de 
organisaties het plan eind april 
aan alle Kantsters. Zij krijgen 
hiervoor persoonlijk een 
uitnodiging in de brievenbus. 
De gemeenteraad stelt het plan 
uiteindelijk definitief vast.

In verband met de 
coronamaatregelen zijn 
alle bijeenkomsten digitaal. 
Kantsters die niet digitaal 
vaardig zijn, kunnen telefonisch 
contact opnemen voor 
meer informatie zodra zij de 
uitnodiging hebben ontvangen.
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Wopke van der Heide 
exposeert in kerk van Rottum
Van 27 maart tot en met 24 mei 2021 zijn in het kerkje van 
Rottum schilderijen te zien van Wopke van der Heide (geboren te 
Britsum in 1945). Wopke woont en werkt in Hijum. Hij exposeert 
regelmatig in Friesland maar voor deze keer gaat hij toch maar 
een keer de grens over… 

Wopke werkt meestal met 
olieverf en een enkele maal 
met acryl. In zijn schilderijen 
herkent men zijn grote passie 
voor de natuur. Hij schildert 
voornamelijk landschappen, 
maar soms ook dieren en 
bloemen. Alhoewel het gaat 
om schilderijen komt toch 
de tekenaar in Wopke naar 
voren. De schilderijen zijn 
gedetailleerd en verfijnd. Het 
kleurgebruik is helder en men 
ziet een sterk contrast tussen 
licht en donker. Daardoor 
ontstaat een sfeervol en 
harmonieus beeld. Wopke 
van der Heide werkt ook in 
opdracht.

Zie ook: kunstschilder Wopke 
van der Heide Youtube.com.

De expositie is dagelijks 
geopend van 10.00 uur tot 
17.00 uur en de toegang is 
gratis. In verband met corona 
graag even controleren of er 
geen andere bezoekers in de 
kerk zijn.

Versterkingsopgave Kantens:  
familie Blaauwwiekel
Op een mooie zomeravond in 2012 ging Reinder na thuiskomst van een gezellige verjaardag de 
ramen boven dicht doen. Ik schonk wat te drinken in om buiten nog even te genieten van het 
mooie weer.

ervaringen, schijnt maar weinig 
of niet goedkoper te zijn dan 
sloop/herbouw en alle partijen 
zijn dan ook wel vóór sloop en 
nieuwbouw. Ook wij zien een 
nieuw huis wel zitten, omdat 
ons huisje verouderd, vochtig 
en zeker niet energiezuinig is. 

De Delthe, gemeente Het 
Hogeland en de NCG zijn nu 
in onderhandeling om dit alles 
financieel ook rond te krijgen. 
Ook laten ze ons plannen zien 
hoe onze buurt er dan uit zou 
kunnen zien. Als het aan ons 
ligt, bouwen ze alles zoveel 
mogelijk terug zoals het nu 
is en zéker ons huis weer op 
dezelfde plek. We wonen in 
een leuke sociale buurt met 
gezellige buren en een mooi 
speeltuintje voor de deur.

Het enige waar tekort aan 
is in onze straat/buurt, zijn 
parkeerplaatsen. Er zijn hier 
genoeg veldjes of groenstroken 
- nu gebruikt als hondentoilet 
- die hiervoor gebruikt kunnen 
worden.

Reinder, die ook in de 
Klankbordgroep zit, ging 
ook regelmatig op bezoek 
bij coördinator Jaap Hut van 
gemeente Het Hogeland, 
die elke maandag spreekuur 
had in t Schienvat, om zich 
te laten informeren over 
de stand van zaken. Dit 
spreekuur is nu helaas door de 
coronamaatregelen omgezet 
naar een telefonisch spreekuur. 

Het wachten is op wanneer en 
wat er staat te gebeuren. We 
lopen regelmatig even naar 
het tijdelijk dorpje, waar we 
moeten verblijven wanneer ze 
met onze huizen bezig gaan. 
De woningen zien er mooi en 
netjes uit. We moeten toegeven 
dat nu we er nu eigenlijk ook 
wel zin in hebben. Wat ons 
betreft mogen ze volgende 
week beginnen. Met de hele 
buurt verhuizen naar het 
“Centerparcs” van Kantens.

Wat een beleving! En daarna 
terug naar ons vertrouwde 
plekje in onze gezellige buurt 
met hopelijk mooie nieuwe 
woningen.

We wachten af, wordt vervolgd.
Met vriendelijke groeten,

Reinder, Miranda, Bas en Bram 
Blaauwwiekel

Terwijl ik bij het aanrecht 
stond voelde ik een dreun 
en gerommel alsof er een 
vrachtwagen door de straat 
denderde. De glazen en het 
servies trilden door de kastjes. 
Angstig en geschrokken 
liepen we voor naar de 
straat waar inmiddels al vele 
buurtbewoners te vinden 
waren.

Een aardbeving, 3.6 op de 
schaal van Richter! Het begin 
van een onzeker en vooral lang 
traject! 
Scheuren in de muren buiten 
en binnen, gebarsten stucwerk, 
lekkage in de badkamer. Is ons 

huis nog wel veilig genoeg en 
ook voor dit soort bevingen? 
Na het melden van de schade 
werd deze onderzocht en 
hersteld. Centrum Veilig 
Wonen kwam ons huis 
inspecteren in hoeverre deze 
aardbevingsbestendig was. Het 
huis werd volledig onderzocht 
en geïnspecteerd en alles 
wat met de bouwconstructie 
te maken heeft, werd 
gefotografeerd. Lange tijd 
hoorden we gewoon niets van 
welke instantie dan ook, hoe 
ons huis ervoor stond en of 
en wat er moest gebeuren. 
Wel kregen we bezoek van 
politieke partijen, die wilden 

weten hoe we behandeld en 
geïnformeerd werden over 
de gang van zaken. We wisten 
niets, we hoorden niets, terwijl 
er in dorpen rondom Kantens 
bouwbedrijven het druk 
hadden met het verstevigen 
of slopen en terugbouwen van 
woningen.

Vele bevingen volgden, wel of 
niet voelbaar, het ging maar 
door! De scheuren die hersteld 
waren, werden weer zichtbaar 
of gingen op een andere plek 
verder.

Daar waar ons huis voor 
jaren terug wel als ‘veilig’ 
werd bestempeld, kregen 
we na meerdere inspecties 
en jaren later toch te horen 
dat onze (huur)woning niet 
‘aardbevingsbestendig’ is. 
Samen met alle buurtbewoners 
van de Meidoornstraat 
en Kooistraat werden 
we uitgenodigd voor een 
bijeenkomst in t Schienvat. 
Daar informeerden de 
gemeente Het Hogeland, 
Nationaal Coördinator 
Groningen (NCG) en 
woningstichting de Delthe ons 
dat onze huizen versterkt óf 
gesloopt en herbouwd worden. 
Versterken, blijkt uit eerdere 
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Zoas ien t Lougnijs bie t 
Grunneger Houkje vroagd wer 
om Grunneger verhoaltjes, dou 
ik eefkes mien best om ook 
wat te schrieven.

Toun k vaaier joar was, mos k 
noar kleuterschoul ien Kannes, 
wie mozzen mit auto van 
Röppen noar Kannes. Juf Blink 
was doar juf, dij kwam ook 
van Röppen, zai woonde op 
stee woar nou Gé Hoekzema 
woont. Mien pa was bie juf 
heur olders op zotterdag 
en zundag ien dainst as 
melker. Ik was op dij leeftied 
nait zo gezond, k haar n 
gruiachterstand, omdat t hoes 
woar wie woonden vochteg 
was. Doardeur kon k mit n bult 
dingen nait zo best mit aander 
kiender mitkommen, n beetje n 
zörgenkiendje, zeg mor.

Bie juf Blink haar k veul ekstroa 
aandacht, zai docht aaltied 
goud om mie ien dij tied.

As wie om twaalf uur ons 
stoetjes van thoes opeten 
mozzen, hil zai mie goud ien 
de goaten of k dat ook dee. 
Noatied mos k eefkes n sloapke 
doun en aander kiender 

Narcissen
Terwijl het lijkt alsof het herfst is met storm, heel veel regen 
en af en toe wat natte sneeuw, staan daar in de tuin de kleine 
narcissen te bloeien. Weliswaar met de kopjes omlaag vanwege 
de kou, maar zodra de zon maar even schijnt, komen ze rechtop 
te staan en gaan hun knoppen voorzichtig open.

Vorige keer schreef ik over de 
Malis die veel vogels van eten 
voorzag; nu zijn de bolletjes 
die er nog aan hangen bruin 
gekleurd en niet aantrekkelijk 
meer. Ze vallen over een paar 
weken vanzelf van de boom.
Maar wat er momenteel niet 
allemaal gebeurt onder en 
rondom die boom! 

Zodra het ook maar even 
wat warmer wordt, komen 
daar heel veel bolletjes naar 
boven. De sneeuwklokjes 
stonden er natuurlijk al en 
nu steken allerlei kleine 
tulpen, boshyacinten, daslook, 
krokus, winterakoniet en de 
kievitsbloem de kop op. In een 
week tijd is een heel stuk tuin 
onder die boom veranderd. 
 
Wat ikzelf heel grappig vind, is 
dat sneeuwklokjes en andere 
bolletjes kunnen “wandelen”. 
Je zet ze op een bepaalde 
plek neer en het jaar daarop 
verschijnen ze heel ergens 
anders. Zijn het de muizen 
die dat doen of andere kleine 
dieren? Geen idee, maar 
verrassend is het zeker. Je 
tuin wordt er iedere keer weer 
anders van. 
 

Ook zijn er de laatste jaren veel 
bolletjes die zich sterk kunnen 
vermeerderen, dus heb je er 
verder geen omkijken meer 
naar. Ze kunnen heel goed 
tegen de kou en breiden zich 
ieder jaar weer uit.

Verderop in de tuin vind 
ik alweer het speenkruid, 
longkruid en de kerstroos 
(Helleborus) terug die ieder jaar 
groter en sterker wordt.Dit zijn 
ook belangrijke planten voor de 
koninginnen van de hommels 
die nu wakker worden en snel 
moeten aansterken om een 
nieuw volk te maken. 
 
Er zijn nog veel meer planten 
die nu ontkiemen of die de 
hele winter zo’n beetje blijven 
bloeien, zoals de madeliefjes. 
Maar eigenlijk is dat te veel om 
op te noemen. 
 
Feit is dat ook al is het koud 
- en die kou blijft nog wel even - 
er toch genoeg te genieten valt 
in de tuin en dit is nog maar 
het begin van het seizoen!

Volgende maand meer.

Anneke van de Graaf

speulden den op t schoulplain. 
Dat ging zo twij joar deur, mor 
t ging nait veul beder mit mie, 
k mos ien 1958 toun noar n 
gezondhaidshoes tou. Dat hoes 
haitte Noorderhoes en dij ston 
ien Hoogeveen ien Drenthe.

k Ging mit Marnedainstbus 
doar noar tou mit wel twinneg 
aander kiender oet t noorden 
van pervinzie. t Hoes stond 
midden ien t bos bie n grode 
zaandverstoeven, dus goud 
veur zaike kiender. Wie mozzen 
mit twinneg jonges op n grode 
sloapzoal sloapen en ons 
mit kold wotter wazzen. Wie 
binnen doar zes weken west 
en gain aander dingen doan as 
speulen, eten en sloapen. Dij 
zes weken gingen rap veurbie 
en mit n beder gestel kwam k 
weer noar hoes tou.

Ien dij zes weken is mien 
femilie ientied van Röppen 
noar Kannes verhoesd, noar 
Braideweg 7. Mien pa ston 
bie slachter Knol op mie te 
wachten toun k mit bus weer 
noar hoes kwam. Dus dou 
kwam k veur t eerst ien ons nije 
hoes, woar t n stuk gezonder 
was as ien Röppen. k Bin doar 
tot mien 27e wonen bleven en 
heb gain last van gezondhaid 
weer had.

k Kin wel stellen, t is aal goud 
kommen mit mie.

Kees Bolt

Een nieuw begin
De lente maakt me blij 
Ik adem vol en vrij de frisse geuren in. 
Het maakt me licht in ’t hoofd, 
het troost me en verdooft, 
het geeft me nieuwe zin!

De geuren en de kleuren, 
daar wil ‘k me vol aan peuren 
als bijen in hun sas. 
Het nieuwe groen, de bomen, 
de bloemen staan te dromen 
op ’t nieuw tapijt van gras…

De Schepper van het leven 
wil deze lente geven, 
een stralend nieuw begin! 
Ook ik mag open bloeien, 
Hij doet mijn vruchten groeien 
en geeft mijn leven zin.

Joke van Sliedregt

Uit: Vruchtbaar leven
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Agenda Rottum
27 maart t/m 24 mei 2021 
Kerk Rottum 
10.00 – 17.00 uur 
Expositie Wopke van der Heide 
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)
 
Zaterdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)

*) 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 551 288”

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

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

Vrijdag 2 april 
Goede Vrijdag 
17.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk 
Goede Vrijdagviering

Zondag 4 april 
Pasen 
09.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk 
bed. H. Doop 
m.m.v. trompettist

Zondag 11 april 
Beloken Pasen 
09.30 uur – ds. R. Kleijer, Haren

Zondag 18 april 
09.30 uur – dienst door de 
kerkenraad

Zondag 25 april 
09.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk 

Dorpskerk Rottum

Geen diensten i.v.m. corona

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
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OUD PAPIER
zaterdag 3 april  

09.00 uur t/m 
zondag 4 april

18.00 uur
T 551788 (OBS)

Foto van deze maand
Mist en maanlicht op het Boterdiep

Foto: Annet Eveleens

Nieuws van Coöperatie EIK e.o. u.a.
Na twee jaar voorbereiding, waarbij de netaansluiting voor Enexis het grootste knelpunt bleek te 
zijn, is het eindelijk zover dat het zonnedak bij familie Van Velde daadwerkelijk van start kan gaan. 
Na 1 april, het is geen grap, start vanuit de overheid de nieuwe PostCodeRoos(PCR)-regeling. Een 
PCR-dak is een zonnepanelen-dak, dat voor particuliere participanten beschikbaar is. 

De coöperatie, hier: Coöp. 
EIK, leent een € X bedrag voor 
de totale realisatie van het 
zonnedak waarbij daarnaast 
de participanten een inleggeld 
per zonnepaneel betalen. 
Over dat inleggeld krijgt de 
deelnemende participant 
dan jaarlijks rechtstreeks van 
de coöperatie een uitkering, 
afhankelijk van de opgewekte 
stroom in KwH. Je bent voor 
de teruggave, de uitkering, bij 
de nieuwe regeling dus niet 
meer afhankelijk van jouw 
energiemaatschappij. Dat 
scheelt heel veel administratie 
voor Coöp. EIK en ook voor de 
participant/deelnemer. 

Het PCR-zonnedak Van Velde is 
een initiatief van de werkgroep 
Energie Usquert binnen Coöp. 
EIK.

Het zonnedak wordt belegd 
met 184 panelen. Omdat in 
Usquert de meeste daken 
ongeschikt zijn voor het 
beleggen van zonnepanelen, 
zal het overgrote deel van 
de participanten van het dak 
dan ook uit Usquert komen.
Toch is er een kleine ruimte 
voor anderen. Deze “anderen” 
hebben zich al gemeld en 
aangegeven dat ze mee willen 
doen. 
We hopen met de uitvoering 

van de werkzaamheden te 
kunnen beginnen in de maand 
mei, zodat het dak in juni 
operationeel kan zijn. 

En dan hopen op een mooie 
onbewolkte zomer natuurlijk.

Het Bestuur 


