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Schatkamer van Kantens
Kort na de verhuizing van de leerlingen van OBS Klinkenborg naar de tijdelijke locatie op 
het terrein van de ijsbaan, is Bouwbedrijf Fledderman begonnen met de sloop van het oude 
schoolgebouw. Tijdens de sloop van OBS Klinkenborg waren ook een aantal archeologen van MUG 
ingenieurs aanwezig. Op een aantal plekken op het voormalige schoolplein hebben zij de grond 
grondig onderzocht en hebben daarbij interessante vondsten gedaan.

In 1992 is door de lidstaten 
van de Raad van Europa het 
Verdrag van Malta getekend. 
Dit verdrag beoogt het beter 
beschermen van het cultureel 
erfgoed dat zich in de bodem 
bevindt. Daarbij kan het gaan 
om archeologische resten als 
nederzettingen, grafvelden 
en gebruiksvoorwerpen. 
Vanuit het Verdrag krijgt het 
archeologisch erfgoed integrale 
bescherming. In de eerste 
plaats is het streven naar 
behoud van archeologische 
waarden op de plaats zelf. 
De bodem is namelijk de 
beste garantie voor goede 
conservering. Daarnaast wordt 
vóór het verlenen van een 
sloop- of bouwvergunning door 
de gemeente, altijd gekeken 
of de betreffende plaats van 
archeologische waarde is of 

kan zijn. Hiervoor gebruiken 
gemeenten speciale kaarten. 
Wanneer een bouwplaats op 
deze kaart is ingetekend, is de 
bouwondernemer verplicht 
archeologen in de arm te 
nemen en de bouwplaats te 
laten onderzoeken. Als de 
archeologische vondsten niet 
in de bodem behouden kunnen 
worden, is het de verstoorder 
(hier: opdrachtgever) die 
betaalt voor de opgravingen 
en de documentatie van 
archeologische waarde.

De eerste bewoners van het 
huidige Hogeland streken 
ongeveer 600 tot 500 v. 
Chr.  neer op hoger gelegen 
boorden van de riviermond, 
kwelderwallen genoemd. Langs 
de monding van de Fivel lag 
een kwelderwal die reikte van 

Usquert, via Rottum, Kantens, 
Middelstum, Westerwijtwerd 
naar Lellens. Door bewoning 
op het hoogste plekje van 
deze kwelderwal en door 
afzetting van slib en klei bij 
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overstromingen, ontstonden 
wierden waar de bewoners 
door de eeuwen heen steeds 
veiliger konden werken en 
wonen. 

De locatie van OBS Klinkenborg 
op de wierde van Kantens is 
zo’n wierde en vanwege zijn 
historie dus archeologisch 
interessant. Van vrijdag 26 
maart tot en met dinsdag 
30 maart jl. zijn een viertal 
archeologen van MUG 
ingenieurs bezig geweest met 
het onderzoeken van enkele 
plekken op het voormalige 
schoolplein. Niet het gehele 
schoolplein wordt onderzocht, 
maar slechts die plekken die 
daarna worden uitgegraven 
voor de fundering van het 
nieuwe kindcentrum. De 
archeologen mogen daarbij 
graven tot de diepte van 
de fundering. In lagen van 
ongeveer 5 cm schrapen zij 
de grond heel nauwkeurig af 
en documenteren, eventueel 
via gps, hun vondsten en 
bevindingen.

1. Even voorstellen (naam, 
adres, leeftijd): 
Mirelle Zuidhof-van Dijken, 
43 jaar, Stitswerderlaan 15, 
Kantens.

2. Wat doe je het liefst in je 
vrije tijd?  
Ik vind het heerlijk om te 
winkelen/shoppen.

3. Waaruit bestaat je 
favoriete ontbijt? 
Broodje met een kopje thee.
 
4. Wat is je favoriete 
kledingstuk? 
Spijkerbroek met een sweater 
of een blouse.
 

5. Waar krijg je de meeste 
energie van? 
Tijdens een wandeling met 
onze hond Boris.
 
6. Naar welke radiozender(s) 
luister je het liefst en waarom? 
Q-music, omdat ik het leuk vind 
om te luisteren naar Mattie en 
Marieke in de ochtend.

7. Welk nummer (zang/muziek) 
raakt je elke keer weer? 
Speeltuin van Marco Borsato.
 
8. Met welke BN-er zou je 
wel eens willen dineren en 
waarom? 
Miss Montreal, omdat ze lekker 
zichzelf is.

9. Wat zou je doen met  
€ 1 miljoen? 
Op vakantie gaan, een deel 
naar de kinderen, winkelen & 
op de spaarrekening zetten.
 
10. Wat durf of doe je ECHT 
niet? 
Ik durf niet te vliegen.
 
11. Wat wil je altijd nog eens 
doen (toekomstdroom/wens)? 
Een verre reis, bijvoorbeeld 
naar Australië.
 
12. Aan wie geef je de Pen 
door? 
Buuf, Rianne Werkman.

zichtbaar. Deze plekken wijzen 
op palen die hier in de grond 
zaten. Zeer waarschijnlijk dat 
het palen van een stal zijn 
geweest. De archeologen 
gaan deze ronde plek nader 
onderzoeken door de helft van 
de ronde plek naar beneden 
uit te steken. Aan de hand 
van het profiel halen zij meer 
informatie over de functie en 
het gebruik van deze paal.

Volgens één van de 
archeologen, André Pleszynski, 
werden de boerderijen op de 
wierde telkens verplaatst. Op 
de kaart van Kantens uit 1832 
van HISGIS (Rijksdienst voor het 

Aan de oostkant van de 
peuterspeelzaal heeft men 
interessante vondsten gedaan. 
Zo is er een scherf van een 
kogelpot gevonden, mogelijk 
uit de 6e of 7e eeuw. Deze 
kogelpot is gemaakt van klei en 
‘vermagerd’ (red. vermengen/
toevoegen/verbinden) met 
vergruisde schelpen. Aan 
het materiaal waarmee de 
klei is vermagerd, kan men 
de oorsprong herkennen. 
Daarnaast is ook een angel 
van een gesp voor paardentuig 
(smeedwerk) gevonden. Ook 
deze zal ongeveer 1.000 jaar 
oud zijn.

Ook werd er een klein bronzen 
vogeltje dat op een gebroken 
ring zit, gevonden. Het was 
de architecten niet direct 
bekend wat de datering en de 
functie van het object is. Maar 
bijzonder is het zeker. Qua stijl 
oogt het Romeins of in ieder 
geval Romeinse tijd. 
Tijdens ons bezoek aan de 
graafwerkzaamheden, werden 
2 lichte ronde plekken duidelijk 

Cultureel Erfgoed) kun je zien 
dat er op de plek waar nu het 
kindcentrum wordt gebouwd, 
geen bebouwing of boerderij 
stond. Maar dat betekent niet 
dat er in de eeuwen ervoor hier 
geen bewoning aanwezig was.

Nadat de archeologen hun 
werk hebben gedaan en het 
archeologisch erfgoed hebben 
vastgelegd en veiliggesteld, 
kan het bouwbedrijf verder 
gaan met de bouw van het 
kindcentrum.

Geert de Vries en
Alette de Vries-Rennen
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Genoten van de Paas-puzzel-
speurtocht van CSCW
Veel enthousiaste gezinnen trokken er vóór, in of zelfs ná het 
paasweekend op uit om de Paasspeurtocht - georganiseerd door 
CSCW - te gaan doen. Het weer was niet fantastisch, maar dat 
kon de pret niet drukken. Als je je had opgegeven, werd er een 
envelop thuis bezorgd. Een heuse verrassingsenvelop, met daarin 
allerlei attributen voor tijdens de speurtocht. 

Iedereen kon zelf beslissen op 
welk moment de speurtocht 
gelopen werd, en zo kon je af 
en toe gezinnen door het dorp 
zien dwalen, gewapend met 
een routekaart en turend in 
tuinen en naar huizen, zoekend 
naar verstopte paaseieren.

De start was bij de ijsbaan 
waarna een route door het bos 
volgde met diverse opdrachten 
op bepaalde punten die 
aangegeven waren op de 
kaart. Twee stokjes zoeken 
en er steentjes of schelpjes 
mee oppakken, met een rietje 
verschillende soorten blaadjes 
“opzuigen” en in een envelop 
zien te krijgen en eenmaal uit 
het bos op de parkeerplaats 
bij het voetbalveld een mooie 
paastekening maken met 
het stoepkrijt uit de envelop. 
En dat alles terwijl je niet 
moest vergeten om achter de 
ramen van de huizen diverse 
paaseieren te zoeken met 
letters erin die samen een 
woord vormden.

Na een wedstrijdje om de 
kerk met een paaseitje op een 
lepel, kwam je steeds dichter 
bij het huis van de paashaas. 
Eenmaal daar aangekomen 
was er een rebus om op te 
lossen en wachtte een geweldig 
leuke verrassing; namelijk een 
heerlijke chocolade paashaas. 

Het was een enorm succes en 
iedereen was heel enthousiast. 
Wat mooi om iets te 
organiseren wat er wél 
mogelijk is en om zo op deze 
manier toch een gezellig 
samenzijn te creëren. 

CSCW bedankt iedereen voor 
de enthousiaste deelname en 
feliciteert de familie Hofstede 
met het behalen van de eerste 
prijs. 

Het bestuur

Nieuws van Coöperatie EIK 
e.o. u.a.
Het Klimaatakkoord en de daarin afgesproken 
verduurzaming van de gebouwde omgeving kan alleen in 
samenwerking met alle betrokkenen worden gerealiseerd.
Tussen nu en 2050 gaan alle woningen in Nederland 
van het aardgas af en de gebouwde omgeving wordt 
CO2-neutraal. De transitie gebeurt betaalbaar en 
rechtvaardig, waarbij gemeenten een regierol hebben. Om 
dit te bereiken zullen particulieren massaal hun huizen 
moeten isoleren en samen werken aan nieuwe, goed 
doorgerekende, warmteoplossingen. Het is een opgave 
waaraan iedereen (vrijwillig) moet kunnen meedoen.

We hebben in de krant kunnen 
lezen over de Regionale 
Energie Strategie, de RES. 
Dat is het landelijk opgezette 
plan om Nederland in 2050 
Energie-Neutraal te laten zijn. 
Het vergt een collectieve inzet 
om daartoe te komen. Ieder 
huishouden doet daar hoe 
dan ook aan mee. (zie: www.
resgroningen.nl)

Onze wooneisen en -wensen 
veranderen in rap tempo. 
We willen, maar moeten ook, 
groener wonen, met een 
kleinere footprint. En dit moet 
natuurlijk betaalbaar zijn, 
want we willen ook nog geld 
overhouden om te genieten 
van het leven. 
Steeds meer huishoudens 
vragen zich af wat ze meer 
kunnen doen, anders kunnen 
doen. We kunnen allemaal 
stappen zetten in ons gedrag 
die leiden in de goede richting.

Het is een hele reis naar 
energie-neutraliteit. Een mooie 
reis die begint met de eerste 
stap. Waarom is dit een mooie 
reis? Daar zijn vele redenen 
voor aan te wijzen.  
Ten eerste wordt het 
leefklimaat in huis verbeterd 
door inzet op isolatie; geen 
“koude-val” meer. Hierdoor 
wordt er minder energie 
verbruikt om tot een 
aangenaam leefklimaat te 
komen. En alles wat je niet 
verbruikt aan energie hoeft 
niet opgewekt te worden. Dat 
leidt tot minder CO2-uitstoot. 
Zeker als we daarnaast dan ook 
nog gebruikmaken van groene 
duurzaam opgewekte energie.  
Een reis begint met de eerste 
stap en deze hoeft niet direct 
een grote stap te zijn. Er zijn 
zoveel kleine maatregelen 
die je kunt verrichten om 

het leefklimaat in huis te 
verbeteren. Deze maatregelen 
zijn voor een ieder betaalbaar 
en je merkt het meteen 
aan je energierekening die 
omlaag gaat. Na die eerste 
stap gaan alle volgende 
stappen gemakkelijker 
omdat je benieuwd bent naar 
de resultaten. Ja, het kan 
verslavend werken wanneer je 
op dit pad ook de hindernissen 
weet te overbruggen of 
weet te verslaan. Wanneer 
er bijvoorbeeld financiële 
beperkingen zijn om de 
aanpassingen aan huis uit te 
voeren. Er zijn daarvoor al 
zoveel goede websites in het 
leven geroepen die je op weg 
kunnen helpen. Voorbeelden 
hiervan zijn:  
www.milieu Centraal.nl en 
www.omlaagdiemeter.nu en 
zijn zeer goede adviseurs.

Er zijn in Nederland al 
experimenteel huizen gebouwd 
die luchtdicht zijn met een 
interne ventilatie waardoor 
het huis door je eigen 
lichaamstemperatuur wordt 
verwarmd. Dit is een voorbeeld 
van een uiterst geïsoleerd huis. 
Zover zullen de meesten onder 
ons niet willen en kunnen gaan. 
Dit gaat een paar stappen te 
ver misschien. Toch kunnen we 
de reis naar energie-neutraliteit 
ieder moment van start laten 
gaan. Nogmaals, kleine stapjes 
helpen ook.

Het bestuur
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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!

Wederom een alternatieve 
wandelvierdaagse 
Vorig jaar waren wij als CSCW genoodzaakt om de 
avondvierdaagse in een alternatieve vorm aan te bieden. We 
hebben daar destijds veel positieve reacties op ontvangen. 
Natuurlijk hadden we de verwachting en de hoop dat we dit 
jaar de avondvierdaagse toch weer gezamenlijk zouden kunnen 
lopen. Een mooie slinger wandelaars door Kantens en omstreken, 
op de laatste avond zelfs verkleed, daar willen we graag weer 
naar terug. Helaas worden we ook dit jaar geconfronteerd 
met maatregelen. Omdat we momenteel niet weten welke 
versoepelingen er wanneer gaan gelden, hebben we besloten 
de knoop door te hakken en ook dit jaar een alternatieve 
avondvierdaagse aan te bieden. 

Wat is Kantens 
waard zonder 
dorpshuis?
Velen onder u zullen al wel vernomen hebben dat het 
voortbestaan van het dorpshuis op zeer losse schroeven staat. 
Daar zijn verschillende onderliggende oorzaken voor aan te 
wijzen. Het huidige bestuur is demissionair en treedt af. Zij kan 
zich niet verenigen met het nieuwe dorpshuizenbeleid van de 
gemeente. Als belangrijke oorzaak daarvan is de “vernieuwing” 
door de gemeente; de harmonisatie van alle dorpshuizen. De 
harmonisatie houdt in dat alle dorpshuizen een gelijke subsidie 
krijgen van € 3.000,00 per jaar. Wat voor het dorpshuis in 
Kantens een groot gat in de jaarlijkse begroting zou opleveren. 
Dit is in de huidige huurovereenkomst met de gemeente 
ongewenst en misschien onhaalbaar.

De alternatieve 
wandelvierdaagse wordt 
georganiseerd op dezelfde 
manier als vorig jaar. Dat houdt 
in dat opgave via Whatsapp 
zal verlopen, betaling middels 
een betaalverzoek en de 
stempelkaart en routes worden 
dan, gezamenlijk met een 
knapzak gevuld met wat 
lekkers, bij de deelnemers 
thuis gebracht. De stempels 
zullen twee weken lang op 
vaste plekken hangen en 
deelnemers kunnen binnen 
een tijdsbestek van twee 
weken, vier wandelmomenten 
uitkiezen om zelf de kilometers 
in de benen te krijgen. Er kan 
worden gewandeld tussen 
maandag 31 mei en zondag 13 
juni 2021.

Opgave graag middels een 
Whatsappbericht aan 06-
46139099 uiterlijk 21 mei 2021.
Opgave onder vermelding van 
namen van de wandelaars, 

adresgegevens en het zou 
fijn zijn als u aangeeft voor 
de hoeveelste keer elke 
deelnemer zal gaan wandelen.
We gaan er weer een mooi 
alternatief van maken en 
wensen iedereen nu alvast veel 
wandelplezier toe.

Warme groet,
CSCW Kantens

Misschien, zeg ik met nadruk, 
omdat nog niet genoeg naar 
nieuwe mogelijkheden en 
invullingen van bestemming 
voor het dorpshuis is gekeken 
om het voortbestaan te 
waarborgen en het zo een 
nieuw leven te geven.
Er is de laatste jaren al heel 
veel geïnvesteerd om het 
verouderde dorpshuis nieuw 
leven in te blazen. De VDK 
heeft zich daar, ook al was het 
niet haar directe taak, van 2015 
tot 2018 zeer voor ingezet. 
Een audio-visuele installatie, 
nieuwe meubels, aanpassingen 
aan keuken en verwarming. 
Iedereen heeft daarvan al 
volop van kunnen genieten.

De leden van de stichting 
C.S.W. t Schienvat bestaan uit 
alle betrokken verenigingen 
die in meer of mindere mate 
gebruik maken van het 
dorpshuis. Elk lid, vereniging, 
wordt als stemgerechtigde 
gezien.
Stemgerechtigd zijn betekent 
dat je mee kunt praten en 
meebeslissen over de invulling 
van ONS DORPSHUIS.
De gemeente heeft voorgesteld 

het gehele pand aan de 
stichting met een nieuw 
bestuur voor netto € 1,00 in 
eigendom over te dragen. Alle 
overdrachtskosten zijn daarbij 
dan ook voor rekening van de 
gemeente. Dat houdt in dat via 
de stichting alle verenigingen 
mede-eigenaar worden en 
met elkaar kunnen bepalen 
wat er met het dorpshuis gaat 
gebeuren. Dat geeft naast de 
plicht van een goed beheer, 
natuurlijk ook veel welkome 
vrijheden. Vrijheden die tot nu 
nooit mogelijk zijn geweest.

Daarom is het een nu (nood)
zaak om de stemmen uit het 
dorp te horen, hoe hiermee 
omgegaan kan worden. Een 
nieuw eigenaarschap betekent 
ook dat het dorpshuis geen 
overheidsgebouw meer is. 
Dat geeft vele voordelen 
voor de geldstromen die 
kunnen worden aangeboord 
om onze wensen te kunnen 
verwezenlijken.

De gemeente geeft aan dat 
voor eind juni 2021er een 
visie over het voorbestaan van 
het dorpshuis vanuit Kantens 

gewenst is, want dan loopt het 
huurcontract van het dorpshuis 
met de gemeente af. Om dit 
te kunnen beantwoorden is 
er eerst een nieuw stichting 
(tussen)bestuur nodig. Dit 
bestuur kan gekozen worden 
uit alle lagen van de bewoners 
van Kantens. Iedereen die 
zich geroepen voelt voor een 
(tussen)bestuursfunctie kan 
zich kandidaat stellen.
Dat kan tijdens een 
algemene vergadering van 
stemgerechtigden die dan een 
voorlopig bestuur kiest. Deze 
vergadering zou dan liefst deze 
maand mei plaats kunnen 
hebben.

Hoe gaan we dit organiseren 
zodat er boven tafel komt wat 
Kantens met het dorpshuis 
voor ogen heeft? IS KANTENS 
EEN DORPSHUIS WAARD! 

John van de Rijdt
Langestraat 27 Kantens.
info@johnvanderijdt.nl

NB.
Tot nader order kan er (nog 
steeds) gebruik gemaakt 
worden van t Schienvat door 
de (vaste) gebruikers. Voor het 
maken van een afspraak voor 
gebruik en de sleutel kunt u 
zich voorlopig wenden tot Jitske 
Hoekstra van Fysiotherapie 
Kantens (06 – 22 77 97 70).
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Er is dit jaar besloten door 
de vereniging De Hollandsche 
Molen dat het Nationale 
molenweekend ook dit jaar 
niet zal plaatsvinden. Dus op 8 
en 9 mei a.s. gaat dit vanwege 
de huidige coronamaatregelen 
niet door. De molenaars mogen 
gewoonweg geen molenbezoek 
ontvangen. Daarnaast staan de 
veiligheidsregio´s Groningen en  
Drenthe alle evenementen tot 1 juni 
2021 niet toe. Zonder deze molens 
van deze twee provincies is het geen 
Nationale Molendag of -weekend, 
aldus de Vereniging De Hollandsche 
Molen. Daarom wordt dit 
molenweekend online gehouden. De 
Grote Geert en veel andere molens 
zullen zeker draaien met vlaggetjes 
tussen de wieken en met vlag in 
top. Hierdoor kunnen inwoners, 
wandelaars en fietsers zien dat het 
toch een feestelijk weekend is voor 
alle molens.

Zet de molen op de foto of film
Tijdens het molenweekend in 
mei willen we een vloedgolf van foto´s en video´s van molens 
veroorzaken op sociale media. Graag korte filmpjes en deze onder 
vermelding sturen naar @m0lens#molens en #molendag. Let op 
de O is een ‘nul’. 
De vereniging De Hollandsche Molen pakt ze op om ze verder te 
verspreiden.

Holwortel
Deze maand laat ik een heel mooi plantje zien: de holwortel. De 
officiële naam is Corydalis cava en het behoort tot de papaver-
familie. De wortel bestaat uit een klein hol knolletje, vandaar de 
naam. 

Ik ben Hendrik Wiersma, geboren in 1952 en opgegroeid op 
Kokshuis. Kokshuis is een buurtje van vier boerderijen gelegen 
tussen Rottum en Stitswerd. Wij bewoonden vroeger de tweede 
boerderij, aan het Koksmaar. Bijzonder is dat de families die 
daar 50 of 60 jaar geleden woonden, nog steeds de bewoners 
zijn, wel vaak de (klein)kinderen natuurlijk. Deze families zijn 
dan Wiersma, Ritsema, Schipper en je kunt nu doorrijden (dit 
kon vroeger niet) naar Van Til en Bijsterveld. Alleen Huizinga 
(de eerste boerderij) is vertrokken. De familie Wiersma bestond 
uit Pa en Moe en vijf kinderen (Eelke, Eppe, Hendrik, Tineke 
en Dirk). Er is een oud gezegde: “Een goed gereformeerd gezin 
bestaat uit vijf kinderen en een harmonium”. Ons gezin voldeed 
helemaal aan dat criterium. Ik kreeg als kind dan ook orgelles en 
was vanaf mijn 12e tot 27e organist in de gereformeerde kerk in 
Kantens. 

Als kind ging ik naar de School 
met den Bijbel in Kantens. 
De hele schooltijd had ik een 
klas van drie kinderen. Mijn 
klasgenoten waren Janny Miske 
en Jan Wolters. Maar het kan 
nog met minder kinderen, want 
mijn neef Meindert (zoon van 
Eelke en Hilly, die nu nog op 
de boerderij woont) zat zijn 
hele basisschoolperiode als 
enige in zijn klas. Maar dat is al 
weer een generatie verder en 
niet lang daarna is de School 
met den Bijbel ook gesloten. Ik 
heb niet zoveel herinneringen 
aan mijn schooltijd, wel weet 
ik nog de fietstochten naar 
en van school, door weer en 
wind; het is toch een kleine vijf 
kilometer. Bij de school waar 
mijn kinderen heen gingen, 
zag ik dat veel kinderen door 
de ouders worden gebracht en 
gehaald. Dat was er in mijn tijd 
niet bij. Zelf fietsen. Ook het 
spelen met andere kinderen na 
schooltijd, wat ik bij mijn eigen 
kinderen wel zag, heb ik in mijn 
lagere schooltijd ook weinig 
gedaan. Na school fietste je 
gelijk weer naar huis. 

Verder had opgroeien op een 
boerderij ook wel zijn charme, 
er was veel ruimte en ook 
wel de bedrijvigheid van een 
boerenbedrijf wat het leuk 
maakte. Na de basisschool ging 
ik naar de MULO in Middelstum 
en daarna de HAVO in de 
stad. Het was het eerste jaar 
dat het schooltype HAVO was 
ingevoerd (Mammoetwet 

1968). Na de MULO kon je in 
het vierde jaar van de HAVO 
instromen. Tijdens mijn 
middelbare schoolperiode had 
ik een vriendenclubje in het 
dorp Kantens met o.a. Nico 
Kuipers, Gezines Bolhuis, Luit 
Poppema en Freerk Vaatstra. 
Ik kan me herinneren dat we 
vaak op zondagmiddag (na 
de kerkdienst) bij de fam. 
Poppema gingen theedrinken. 
Uiteraard gingen we ook 
zaterdagsavonds wel op stap, 
bijvoorbeeld naar Uithuizen, 
bar 538, Bedum of zelfs naar 
Zuidlaren (dancing De gouden 
Leeuw).

De buurtschap Kokshuis 
hoort bij het dorp Stitswerd. 
In Stitswerd was weinig te 
doen, maar je had natuurlijk 
nog wel het dorpshuis. 
Daar werden met name 
in de wintermaanden 
nog wel activiteiten, zoals 
toneelvoorstellingen of 
lezingen, georganiseerd. Er 
werd dan een toneelvereniging 
van een naburig dorp 
uitgenodigd om een 
toneelstuk op te voeren. Bij 
de toneelvoorstellingen was 
het ook wel bijzonder, dat je 
als publiek zo dicht op het 
toneel zat. De “zaal” in het 
dorpshuis was natuurlijk niet 
zo groot. Het had wel iets 
intiems en gezelligs. Soms was 
de souffleur in de zaal beter te 
verstaan dan de toneelspeler 
die het had moeten horen, 
kortom hilarisch. Qua 

lezingen kan ik me een zekere 
Wim Dussel herinneren. 
Dat was een journalist van 
het Nieuwsblad van het 
Noorden die andere landen of 
werelddelen had bezocht en 
daar dan een diavoorstelling 
over gaf. Achteraf denk ik 
wel, wat een suffe bedoening, 
een hele avond dia’s kijken, 
maar toen waren het toch wel 
gezellige avonden. Er was ook 
niet veel ander vertier.

In 1971 ben ik bij het 
UMCG op de administratie/
boekhouding gaan werken. Op 
boekhoudgebied heb ik nog 
een aantal avondopleidingen/
cursussen gevolgd en heb mijn 
hele werkzame leven in het 
UMCG gewerkt. Wel regelmatig 
op andere afdelingen en met 
andere werkzaamheden. 
Mijn tijd in het UMCG is twee 
keer onderbroken; door mijn 
militaire dienstplicht en toen ik 
in 1976 ontslag heb genomen 
om een halfjaar in Israël in een 
kibboets te werken, waar ik 
o.a. sinaasappels heb geplukt. 
In 1979 ben ik getrouwd met 
Siemona Hellinga. Zij kwam uit 
Lutjewolde (een buurtschap 
bij Sint Annen). Het grappige 
is dat Siemona’s moeder ook 
nog wortels heeft in de buurt 
van Rottum. Zij heette Grietje 
Wiertsema en kwam van de 
boerderij Dingstee, gelegen bij 
het Usquerder Maar, waar nu 
een fietspad richting Warffum 
loopt. Siemona komt, net als ik, 
uit een gezin met vijf kinderen 

(en ook een harmonium), 
waarvan wij beiden de 
middelste zijn. Bijzonder is 
dat mijn jongste broer Dirk en 
Siemona’s jongste zus Pouwla 
ook, inmiddels 40 jaar, ook een 
stel zijn. 

Siemona en ik hebben eerst 
acht jaar in de stad gewoond, 
maar daar misten we op den 
duur toch de ruimte en zijn 
we in 1987 verhuisd naar 
Lettelbert. Hier wonen we in 
een verbouwd boerderijtje met 
nog een kleine hectare land. 
Wij hebben vier kinderen, die 
inmiddels allemaal uit huis 
zijn. Ik ben alweer drie jaar 
gepensioneerd, dus heb alle 
tijd voor mijn hobby’s, zoals 
een grote moestuin met kas en 
het fokken met schaapjes. Ik 
heb een speciaal schapenras, 
het “Gotland Pelsschaap”, 
hier hoort dan ook een 
stamboekvereniging bij met 
de lammerkeuring etc. Ook 
weet men mij vaak te vinden 
voor penningmeesterfuncties. 
Lettelbert is een streekdorp. 
Zelf vind ik de dorpen op 
het hogeland om te zien wel 
mooier. Vaak op een wierde 
met de kerk in het midden en 
tussen de dorpen kilometers 
uitzicht. In Lettelbert is het 
meer besloten met houtwallen, 
bosjes etc. Wij wonen dicht 
bij het Leekstermeer bij het 
natuurgebied van de Stichting 
het Groninger Landschap, 
de zo genaamde Lettelberter 
Petten. Dit is een veengebied 
waar vroeger turf is afgegraven 
en deze gaten zijn nu een 
moerasachtig bosgebied 
geworden. Er is een wandelpad 
aangelegd (ongeveer 3 km) 
met een vogelkijkhut en 
uitkijktoren. 

Sinds kort hebben we er 
een nieuwe attractie bij, het 
”Petgatenpad”. Dit is een 
pad van twee planken breed 
en 500 meter lang, door het 
moerasgebied, een leuke 
ervaring om te doen. Hierbij 
een foto van Siemona en mij 
op het nieuwe Petgatenpad. 
Als afsluiting nog de opmerking 
van Siemona: “Hendrik is in 
Stitswerd uit de klei getrokken 
en in Lettelbert in het veen 
blijven steken”.

Hendrik Wiersma

Geen mooi nieuws
Op 2 september 2020 is er in de gemeente Het Hogeland een 
nieuwe bezuinigingsmotie vastgesteld, dat de gemeente vastgoed 
gaat afstoten. Dat betekent bezuinigen op uitgaven als vaste 
lasten en onderhoud. Hiervoor is een lijst opgesteld met panden 
die mogelijk in aanmerking komen voor verkoop of afstoting. Dit 
bericht moesten wij als vrijwillige molenaars van de voormalige 
gemeente Eemsmond lezen in de Ommelander Courant in het 
gemeentenieuws. Helaas staan de molens van Usquert, Uithuizen, 
Zandeweer en Kantens ook op deze lijst. Zo goed als de gemeente 

Eemsmond altijd was voor onze molens, 
zo slecht is de gemeente Het Hogeland. 
Zo hadden wij als vrijwillige molenaars 
altijd een jaarlijks molenoverleg met de 
wethouder en een technisch persoon 
die de molens ook onder zijn beheer 
had, op het gemeentehuis in Uithuizen. 
Helaas is er, met het overgaan naar de 
nieuwe gemeente, heel veel veranderd. 
De betrokken mensen van gemeente 
Eemsmond zijn vertrokken of bij de 
nieuwe gemeente in een andere functie 
gerold. Door het contact als molenaars 
onderling is onze boosheid geuit 
richting gemeente Het Hogeland. Er is in 
november vorig jaar nog wel een poging 
gedaan om een digitaal molenoverleg 
te houden op een middag, maar helaas 
kon niet iedere molenaar daar aanwezig 
zijn. Dus is het eerst weer stil voor onze 
gemeentelijke molens. In ieder geval zal 
er weer een plan van aanpak moeten 
worden gemaakt voor het onderhoud 
van onze molens.

Maar ondanks dit probleem zal ik de 
Grote Geert in ieder geval draaiende 
houden. Verdere werkzaamheden 

met betrekking tot de molen de Grote Geert in Kantens kunt u 
ook volgen via Facebook, Koren en Pelmolen de Grote Geert in 
Kantens, met allerlei informatie over werkzaamheden, foto´s en 
molenfilmpjes.  

De molenaar 
Gerad Werkman

De stengel komt gebogen in 
het zeer vroege voorjaar uit 
de grond en na ongeveer een 
week schiet die paarse stengel 
omhoog om te eindigen in een 
rood-paarse of witte bloem. 
Deze plant kan tegen een 
stootje: een nacht met 
vorst doet hem niets. Als hij  
uitgebloeid is, verschijnen er 
kleine peultjes die de zaden 
bevatten. Die zaden worden 
op hun beurt weer verspreid 
door de mieren en dat zal de 
reden zijn waarom hij in onze 
tuin op wel vier plekken opeens 

tevoorschijn komt.
 
Je begint met een klein plantje 
- ik ben vergeten hoe ik hier 
aan gekomen ben - en voor 
je het weet heb je een leuke 
verzameling. 
De holwortel werd in 
de Middeleeuwen door 
de kloostersbroeders 
gebruikt om patiënten met 
spierverkrampingen te 
genezen; het ontspant en je 
wordt er een beetje sloom van. 
Wel is hij erg giftig; dus niet zelf 
gaan knoeien!

 
Het is een echte stinzenplant 
die vooral in parken bij ons 
in Groningen voorkomt en 
ook veel in Friesland. Groot 
is hij niet, maar het heeft een 

bijzondere schoonheid en ik 
geniet ook zeker van zijn sterke 
en zachte zoete geur.

Anneke van de Graaf
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dominee R.P. Oosterdijk
Veel mensen kennen hem al, want hij is al sinds 2017 
gedetacheerd (uitgezonden) om als predikant in de Protestantse 
Gemeente Kantens-Stitswerd-Rottum te werken vanuit de 
Hervormde Gemeente Haren-Onnen. Nu heeft dominee Rudolf 
Oosterdijk afscheid genomen van zijn gemeente in Haren en 
is hij predikant geworden in de Antoniuskerk in Kantens en de 
Nicolaïkerk in Appingedam.

theorie, maar dit was de eerste 
kennismaking: dat het koor, 
hoewel de kerk één ruimte is, 
toch een aparte plek is.”

Rudolf Oosterdijk is al enkele 
decennia dominee, maar heeft 
slechts een paar kerkelijke 
gemeentes geleid. In Haren-
Onnen is hij bijna 25 jaar de 
dominee geweest en daarvoor 
was Schaarsbergen zijn 
kerkelijke gemeente.  
Op de vraag wat hem trekt, 
als het om Groningen en de 
Groningers gaat, zegt hij de 
volgende twee dingen: 
“Ten eerste vind ik Groningen, 
en dan met name de 
Ommelanden, een regio met 
een enorme charme. De rest 
van Nederland heeft dat 
niet zo in de gaten. Ik kende 
Groningen al lang voordat ik 

Gemeente in gesprek met Kantsters 
over plannen voor de Kooistraat en 
omgeving
Eind maart en begin april ging de gemeente Het Hogeland in 
gesprek met bewoners van de Kooistraat, Meidoornstraat 
en delen van de Pastorieweg en Bredeweg over het concept 
stedenbouwkundig plan. Dit gebeurde online. Ook waren 
medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en 
van woningcorporatie De Delthe aanwezig.
 

Op zondag 28 maart jl. was er 
een speciale intrededienst in de 
Nicolaïkerk. Er werd door beide 
kerkgemeenten medewerking 
verleend aan deze kerkdienst. 
Door de coronamaatregelen 
kon er een beperkt aantal 
mensen fysiek in de kerk 
aanwezig zijn, maar er was een 
livestreamverbinding zodat 
velen deze dienst toch konden 
meebeleven.

Er waren bijna 50 mensen 
aanwezig en dat kon allemaal 
coronaproof omdat de 
Nicolaïkerk een groot gebouw 
is. Er was een gelegenheids-
ensemble die de liederen zong. 
Daarnaast was er orgelspel op 
zowel het (kleine) koororgel 
als het grote orgel;  beiden 
werden bespeeld door Vincent 
Hensen-Oosterdijk met zang 
van Martin Sprenger die een 
stuk uit de Messiah van Georg 
Friedrich Händel voordroeg. 
Aan het eind van de dienst 
waren er enkele sprekers: 
de voorzitters van de beide 
kerkenraden, de dominee van 
Tjamsweer en een wethouder 

van de gemeente Eemsdelta. 
Na afloop  was er koffie met 
een gebakje.

Voor de Protestantse gemeente 
van Kantens-Stitswerd-Rottum 
veranderde er eigenlijk niets, 
want dominee Oosterdijk stond 
in 2003 of 2004 al eens op de 
preekstoel in de Antoniuskerk. 
Zelf zegt hij het volgende over 
zijn eerste herinnering aan de 
Antoniuskerk:
“Ik kan me nog herinneren 
dat ik voorging in 2004 
in de eenwordingsdienst 
van de hervormden en 
de gereformeerden in de 
Antoniuskerk. Dat herinner ik 
me als een blijde, enthousiaste 
dienst. Wat me opviel aan de 
gemeente, was dat mensen er 
enorm achter stonden dat de 
twee gemeentes samen zouden 
optrekken. Er was een sterke 
saamhorigheid en men voelde 
een verantwoordelijkheid voor 
het geheel.
Grote indruk maakte het orgel, 
een bijzonder, oud instrument 
met een eigen klank. En de 
koorafsluiting – ik kende dat in 

hier predikant werd: toen ik op 
de middelbare school zat kwam 
ik hier met mijn vader. Het 
land is zo mooi en de mensen 
bijzonder en aardig – maar je 
moet het wel ontdekken! Ten 
tweede houd ik erg van de 
duidelijkheid van Groningers. 
Ze zeggen wat ze vinden – 
een eerlijkheid en openheid 
die mij aanspreekt. Het is 
een oprechte communicatie. 
Groningers doen zich niet 
anders voor dan ze zijn. En 
dan is er eigenlijk nog een 
derde reden: mijn vaders 
familie komt hier vandaan. Die 
familiegeschiedenis trekt ook 
wel. Ik ben hier in de buurt van 
mijn wortels.”

Over de Protestantse gemeente 
van Kantens-Stitswerd-Rottum 
zegt hij het volgende:
“De gemeente in Kantens is 
klein, iedereen kent elkaar 
goed tot zeer goed. Deze 
gemeente bestaat uit mensen 
die héél goed weten dat ze 
het met elkaar moeten zien 
uit te houden. Er is wel eens 
wrijving, maar men weet toch 
dat ze samen in één kerk 
moeten kunnen blijven. De 
mensen zijn ook heel open 
naar buitenstaanders, de 
gemeente neemt gemakkelijk 
nieuwelingen op.”

Sinds kort is Rudolf ‘echt’ 
predikant van Kantens-
Stitwerd-Rottum, in plaats 
van gedetacheerd zoals de 

afgelopen jaren, zou dat 
verschil voor hem maken?
Het voelt voor hem niet heel 
anders: “Ik heb me ook als 
gedetacheerd predikant voor 
de gemeente verantwoordelijk 
gevoeld. Nu zal ik ook naar 
buiten iets meer optreden als 
predikant van de gemeente: 
naar andere gemeentes, 
collega’s en de burgerlijke 
overheid. Als gedetacheerd 
predikant was ik daar 
terughoudend in.”

Rudolf heeft ook een droom als 
het om deze gemeente gaat: 
“Ik hoop dat de gemeente blijft 
bestaan en dat ze meer dan 
nu een uitstraling heeft in de 
drie dorpen. Niet alleen voor 
de mensen die naar de kerk 
gaan, maar ook dat dit een kerk 
is die iets voor de dorpen wil 
betekenen.
Ook hoop ik pionierswerk te 
beginnen, waardoor mensen 
worden betrokken die dat nu 
niet of niet meer zijn. Dus naast 
het gewone gemeentewerk 
ook een ander spoor: iets wat 

de interesse van mensen van 
deze tijd wekt voor Bijbel en 
geloof. Concreet denk ik aan 
iets als een kloosterproject. 
Groningen was ooit een land 
van kloosters. Dat is een 
prachtig stuk geschiedenis 
waar je op terug kan grijpen. 
Zo kun je een nieuwe bron 
van spiritualiteit toegankelijk 
maken voor mensen die er nu 
naar op zoek zijn.”

Tot slot de vraag aan Rudolf 
waaruit hij hoop put: “Uit 
het besef en de ervaring dat 
God je niet in de steek laat, 
in je persoonlijk leven en de 
weg die je met Hem gaat. In 
de geschiedenis zijn er veel 
moeilijke periodes geweest, 
maar Hij liet de kerk nooit in de 
steek. De kerk zal ook na deze 
crisis weer de voedingsbronnen 
krijgen die ze gehad heeft.”

Zwanny Hofman

(met gedeeltes uit een interview 
van A. Fransen)
foto’s: T. Benjamins

Inzegening van de verbintenis door ds. G. van den Berg-de Haan

Nicolaïkerk, Appingedam

Rudolf toont het geschenk 
dat hij gekregen heeft van de 
Protestantse gemeente Kantens-
Stitswerd- Rottum

De familie Oosterdijk

In het concept plan staat hoe 
de Kooistraat en omgeving er 
in de toekomst uit kan komen 
te zien. KAW Architecten stelde 
dit plan samen, op basis van 
eerder opgehaalde wensen van 
de bewoners en de betrokken 
organisaties. Tijdens de online 
bijeenkomsten zagen de 
bewoners verbeterpunten 
voor de ligging van enkele 
woningen, de plekken van 
parkeerplaatsen en de grootte 
van de tuinen. Dit betekent dat 
de organisaties nu opnieuw 
om tafel gaan om deze punten 
te bespreken. Ze zullen de 
bewoners meenemen in 
eventuele wijzigingen en het 
delen met de klankbordgroep.
 

Zodra het plan definitief is 
presenteren de organisaties 
het plan aan alle Kantsters. 
De inwoners krijgen hiervoor 
een persoonlijke uitnodiging 
van de gemeente. Ook houdt 
de gemeente rekening met 
inwoners die minder digitaal 
vaardig zijn. Na de presentatie 
aan het dorp komt het plan 
voor vaststelling aan bod in de 
gemeenteraad van Het Hogeland. 
Bewoners van de particuliere 
woningen kunnen met vragen 
rechtstreeks contact opnemen 
met hun bewonersconsulent 
van NCG. Huurders met vragen 
kunnen contact opnemen met 
de bewonersconsulent van De 
Delthe. 
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Verhuizen in Kantens
Familie Zigterman en familie Gast zijn begin april als eerste 
bewoners verhuisd van de Pastorieweg naar een tijdelijke 
woning aan de Bredeweg. Dat was best heel spannend, vooral 
voor de kinderen. Hieronder vertellen zij hun ervaringen:

een sloop/nieuwbouw traject. 
Zo’n vier jaar geleden hebben 
we ons ingeschreven bij de 
pilot Eigen Initiatief met het 
idee ons huis te versterken. 
Al snel kregen we te horen 
dat ons huis zodanig versterkt 
zou moeten worden dat werd 
geadviseerd om een totaal 
nieuwe woning te plaatsen. 
Nu is het moment eindelijk 
daar. We hebben heel wat uren 
samen met een bouwteam 
gezeten. Vier jaar lang was het 
voor ons afwachten of het wel 
of niet door zou gaan. Eindelijk 
hebben we van alle partijen 
groen licht! 
Omdat ons nieuwe huis op 
dezelfde plek komt, hebben we 
tijdelijk een ander onderkomen 
nodig. We mogen gelukkig 
gebruikmaken van deze 
noodwoningen.

2. In wat voor woning kom je/
jullie terecht? Hoe ziet deze 
eruit?  
Annely: In een noodhuis, die 
ziet er heel mooi uit. 
Lynde: In een noodhuis, die 
staat bij allemaal gebouwen, 
het lijkt wel een stad.
Lise: Het is een wisselwoning 
en is heel klein. 
Marin: Een tijdelijk huis die 
rechthoekig is.
 
We hebben geluk dat we in 
Kantens kunnen blijven wonen 
tijdens het sloop/nieuwbouw 
traject. Hier zijn we erg blij 
mee. Het zal wel even wennen 
zijn, de ruimte in en om het 
huis is een stukje kleiner als 
‘thuis’. Deze woningen zijn 
compleet gemeubileerd en 
zien er keurig netjes uit. Het 
voelt voor ons een beetje als 
een lange vakantie in een 
vakantiepark (denken we). Wel 
hebben we straks ineens ook 
‘landelijk uitzicht’, dat is ook wel 
leuk.

3. Welk gevoel heb je bij de 
verhuizing en waarom? 
Lynde: Leuk, omdat er een 
tosti-ijzer is en er veel mooie 
stenen zijn. Niet helemaal 
leuk, want we kunnen niet 
alle spullen mee (er moet 
ook speelgoed in de opslag, 

gaan hergebruiken, bij onszelf 
of bij vrienden en familie. 
We zijn heel benieuwd of de 
tekeningen straks in het echt 
ook aan onze verwachtingen 
zullen voldoen. Het zal heel 
bijzonder zijn om voor het 
eerst door ons nieuwe huis te 
lopen.

5. Weet je al wie je (nieuwe) 
buren zijn of worden? Zijn 
hier leeftijdsgenootjes bij? 
Lynde: Marin en Lise, ja die zijn 
bijna net zo oud, hier spelen 
we vaak mee. 
Annely: Ja! Lise en Marin en 
ome Jap en Kim. 
Lise en Marin: BJ en Willemien 
en Lynde en Annely aan één 
kant, aan de andere kant weten 
we nog niet!
 
Gelukkig zitten we samen in 
hetzelfde traject. Doordat we 
op veel momenten dezelfde 
strubbelingen hebben ervaren, 
hebben we veel aan elkaar 
gehad, het is dan ook erg 
leuk dat we samen naar deze 
tijdelijke woningen gaan. We 
zijn aan de Pastorieweg net 
geen buren en we gaan de 
komende negen maanden 
ervaren hoe het is om een dak 
te delen.
Ook hebben we straks ineens 
landelijk uitzicht op de mooie 

Stichting Project Oekraïne 
 
We zijn druk bezig met het schrijven van een nieuwsbrief. We 
hopen deze in de volgende uitgave van t Lougnijs te kunnen 
plaatsen. 

In deze nieuwsbrief praten 
we u bij over onze projecten: 
de armenkeuken in Oekraïne, 
de kinderdagverblijven in 
Oekraïne, de gemeente van Pir 
in Roemenië en het humanitair 
transport. 
Men heeft in Oost-Europa, net 
als wij te maken met Covid19, 
met als gevolg gesloten 
scholen, kinderdagverblijven 
en kerken. En zij hebben veel 
minder mogelijkheden om 
online te vergaderen of les te 
krijgen, omdat er simpelweg 
geen laptop of internet voor 
handen is in veel gezinnen. 

Wat betreft het transport: de 
opslag is nog steeds vol. We 
hebben nu nog geen zicht op 
een transportdatum. Wilt u de 
goederen die u voor ons heeft 
zolang thuis bewaren? We 
informeren u zodra er nieuws 
is over een datum van een 
transport.
 
Giften blijven van harte welkom 
op het rekeningnummer  
NL56 RABO 0121 4779 67. 
Hartelijk dank alvast voor uw 
steun. 
 
Team Project Oekraïne

De familie Zigterman bestaat 
uit: 
Bert-Jan Zigterman, 38 jaar 
Willemien Zigterman-Meijer, 
33 jaar 
Lynde Zigterman, 5 jaar 
Annely Zigterman, 3 jaar 

De familie Gast bestaat uit: 
Jasper Gast, 39 jaar 
Kim Bloema, 38 jaar 
Lise Gast, 9 jaar 
Marin Gast, 7 jaar

1. Waarom gaan jullie 
verhuizen? 
Lynde: Omdat dit huis heel oud 
is, er zitten een paar krassen 
in, in de stenen en het cement 
zitten een paar deuken. 
Annely: Er zijn heel veel krassen 
in ons huis.
Lise: Omdat ons huis 
wordt gesloopt voor de 
aardbevingsschade. 
Marin: Omdat ons huis wordt 
afgebroken.

Onze beide woningen zitten in 

zegt mama). Ik ga wel ons 
speelhuisje buiten missen en 
Doede en Teun, maar gelukkig 
zie ik die nog wel op school.  
Annely: Leuk, want er zit ook 
een klein tafeltje in het huis 
en er is heel veel plek om te 
spelen binnen en buiten. Ik 
ga wel Lieke en de paarden 
missen. 
Lise: Leuk, omdat we door het 
bos naar school kunnen lopen. 
Marin: Leuk en wel een beetje 
spannend, we kunnen over de 
schutting naar Lynde en Annely 
toe klimmen. 
 
Bert-Jan en Willemien: Voor 
ons is het een dubbel gevoel, 
we hebben dit huis vijf jaar 
geleden gekocht met het idee 
er een hele poos in te blijven 
wonen. We hebben samen 
met vrienden en familie echt 
veel gedaan in dit huis. Bloed 
zweet en tranen zitten erin. Om 
dit nu achter te laten, maakt 
je verdrietig. Onze kinderen 
hebben hier beiden leren 
lopen en overal zitten kleine 
herinneringen. Toch zijn we 
blij en opgelucht dat het nu 
eindelijk zover is, want na vier 
jaar ben je toch ook wel toe 
aan het ‘doorvoeren’ van de 
plannen. Het inpakken is nog 
best veel werk; en omdat je 
niet alles mee kunt nemen, 
moet je goed bedenken wat er 
wel en niet mee moet naar het 
tijdelijke huis en wat er naar de 
opslag gaat. 

Jasper en Kim: Voor ons is het 
ook heel dubbel, wij wonen al 
vanaf 2007 aan de Pastorieweg. 
Sinds we ons huis kochten, 
hebben we al veel verbouwd. In 
2012 hebben we nog een stuk 

bijgebouwd waardoor het echt 
ons huis geworden is. We gaan 
er vanuit dat de ruimtes van 
het nieuwe huis ook weer goed 
bij ons zullen passen (zo niet, 
dan kunnen we alleen onszelf 
de schuld geven, we hebben 
het immers samen met de 
architect ontworpen).
We werken op dit moment 
allebei veel thuis, dus het zal 
in het kleinere huis wel even 
behelpen worden.

4. Waar heb je het meeste zin 
in of waar zie je het meest 
tegenaan? 
Lynde: Als het zomer is, dan 
kunnen we op het kleine 
heuveltje lekker in de zon 
liggen.  
Annely: Dat ik lekker naast Lise 
en Marin woon. 
Lise: Dat ik de grootste kamer 
heb, maar het is wel jammer 
dat ik geen bedstee meer heb. 
Marin: Ik vind het spannend, 
want je weet nog niet zo goed 
hoe het eruit ziet!
 
Bert-Jan en Willemien: 
Wanneer alle spullen verhuisd 
zijn en dat we ‘op stee’ zijn voor 
nu, maar uiteindelijk natuurlijk 
de eerste stappen in ons 
nieuwe huis. Dan pas weten 
we zeker dat het is geworden 
zoals we het wilden. We zien 
het meest tegen het moment 
op wanneer daadwerkelijk ons 
huis gesloopt wordt. Het zal 
heel gek zijn dat ‘ons’ huis er 
straks niet meer is. 

Jasper en Kim: Het zal veel werk 
zijn om ons huis eerst leeg te 
maken, daar zien we wel een 
beetje tegenop. We proberen 
zoveel mogelijk materialen te 

Middelstumertoren. 
Wie weet gaan we dat uitzicht 
nog missen als we er weer uit 
moeten.

6. Hoelang gaan/mogen jullie 
hier wonen? 
Lynde: Dat weet ik niet precies, 
ongeveer als het weer Kerst 
is. Eerst is onze nieuwe school 
klaar en dan pas ons nieuwe 
huis. 
Annely: Een paar nachtjes .
Lise: Ongeveer negen 
maanden.
Marin: Ongeveer een jaar ofzo!

Bert-Jan en Willemien: Zoals de 
planning nu op papier staat bij 
Bouwbedrijf De Boer, vieren we 
komende Kerst is ons nieuwe 
huis. Dit is natuurlijk allemaal 
heel erg afhankelijk van zoveel 
factoren dat we deze planning 
ruim moeten nemen. We 
willen pas in ons nieuwe huis 
wanneer deze ook echt af is. Of 
dat dan een paar weken later 
is, so be it!

Jasper en Kim: Onze planning 
zal ongeveer gelijk zijn, omdat 
ons houtskelet bij dezelfde 
leverancier vandaan komt 
en een identieke installatie 
zullen gaan gebruiken. Ons 
huis zal gebouwd worden door 
Aannemersbedrijf Sietsema.
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Even voorstellen… 
Wij zijn Rob Mclennan (47) en Anna Blom (45) en wonen sinds 
februari 2021 aan de Middelstumerweg in Kantens. Hiervoor 
woonden wij in Warffum in een huurboerderij, maar wij wilden 
graag ons eigen plekje en vonden ons droomhuis hier in Kantens.

Ik (Anna) kom oorspronkelijk 
uit Hilversum en ik heb een 
zoon, Sven, van 20 jaar die bij 
ons woont en een dochter, 
Emma, van 18 jaar die bij haar 
vader woont, maar regelmatig 
een weekend bij ons komt.

Rob is een Schotsman en 
woont sinds 2019 in Nederland 
Rob en ik hebben sinds 2017 
een relatie. Wij kennen elkaar 
al meer dan 10 jaar online; 
wij luisteren beiden naar 
Trancemuziek en chatten in 
een chatroom met DJ’s en 
andere trancefans. In 2017 
besloten wij met een groep 
van deze trancefans naar een 
trancefestival in Zandvoort te 
gaan, Luminosity genaamd. 
Daar hebben Rob en ik elkaar 
voor het eerst in persoon 
ontmoet en sprong de vonk 
over!

In 2017 was ik al vijf jaar 
gescheiden van de vader van 

mijn kinderen en Rob zijn 
relatie was toen ook voorbij na 
14 jaar. Vanwege de scheiding 
van zijn ex moest Rob zijn 
huis in Aberlour uiteindelijk 
verkopen en wij besloten toen 
om samen te gaan wonen in 
Nederland. Ik woonde toen 
nog in Hilversum, maar helaas 
was mijn woning niet geschikt 
voor Rob zijn bijzondere hobby. 
Dus begon de zoektocht naar 
een huis met een grote tuin 
en bijgebouwruimte voor zijn 
hobby.

Rob heeft namelijk 10 
Siberische husky’s waarmee hij 
destijds in Schotland - met z’n 
ex-partner - slederaces deed en 
toen wij besloten om te gaan 
samenwonen in Nederland, 
zochten wij dus een plek 
met ruimte voor de husky’s. 
Uiteindelijk vond ik in juni 2019 
een huurboerderij in Warffum 
en kwam Rob samen met zijn 
husky’s over met de boot naar 

Nederland en begon ons leven 
samen in Groningen.

Na 23 jaar werkzaam te 
zijn geweest bij Jumbo in 
Hilversum, moest ik mijn baan 
en huurwoning in Hilversum 
opzeggen en ook Rob moest 
zijn huis en baan achterlaten 
in Schotland. Dit was best heel 
spannend en onzeker, omdat 
wij beiden geen connectie 
hadden met Groningen en het 
was dus een geheel nieuwe 
start zonder werk en zonder 
familie dichtbij.

Gelukkig vond ik in juli van dat 
jaar al snel een baan bij de 
Albert Heijn in Winsum en ook 
Rob vond al gauw een baan 
bij Omexom in Assen. En daar 
werken wij beiden nog steeds 
in vast dienstverband.

Wij voelen ons heel erg welkom 
in het mooie Kantens en we zijn 
blij dat wij deze plek gevonden 
hebben. Wij hopen hier de 
komende jaren met veel plezier 
te wonen en nieuwe mensen te 
ontmoeten.

Rob en Anna

Stamppot bruine bonen of ‘bonenklont’
Benodigdheden:
1 pot bruine bonen
doosje gerookte spekreepjes
aardappelen

Spoel de bruine bonen af 
en verwarm ze in een laagje 
water. Kook de aardappels 
en maak daarvan een puree 
met melk en boter. Stamp de 
bruine bonen erdoor. Bak in 
weinig boter de spekreepjes 
goudbruin en schep die door 

de stamppot. Als je daar een 
bordvol van gegeten hebt, 
‘staat’ het in je maag. Daarom 
noemen ze het ook wel ‘beton’.

Eet smakelijk!

Zo, dat was het dan…
Een mooi avontuur met een toch nog plotseling einde door 
samenloop van zaken. We hebben veel leuke dingen beleefd, 
mooie momenten en gesprekken gehad. We hebben het wel eens 
weer licht zien worden na een feest en we hebben laten zien hoe 
een klein dorp groots kan zijn en we hebben heel veel mensen 
leren kennen. Jammer dat de gemeente het anders ziet, jammer 
dat corona het begin van het einde moest zijn. Wij gaan verder 
met ons leven.
 
Langs deze weg willen wij 
iedereen bedanken voor alles, 
voor het langskomen, voor het 
bezoeken van de cafetaria, het 
bijwonen van de feesten en alle 
andere evenementen die we 
hebben mogen organiseren. 
We hebben het samen gedaan, 
samen met jullie, de inwoners 
van Kantens. Het laatste 
weekend was spectaculair, qua 
drukte; we moesten zelfs ‘nee’ 
verkopen en een bestelling 
afzeggen (sorry daarvoor!). Nu 
rest het opruimen, leegmaken 
en kijken wat er met de 
inventaris gaat gebeuren. We 
hadden best veel geïnvesteerd, 
helaas gaat dat niet meer 
rendabel worden. Maar kijken 
hoe dat gaat landen.
Voor Rieks is het het meest 
lastig; hij is net begonnen met 
een opleiding en was net op 

zichzelf gaan wonen in de stad. 
Hij was dan ook helemaal blij 
met een basisinkomen vanuit 
t Schienvat. Hij zal nu op zoek 
moeten naar werk en ook een 
stage-adres. Mocht iemand 
nog een tip voor hem hebben? 
Hij zoekt een stageplek 
in maatschappelijke zorg 
niveau 4, Gehandicapten zorg 
(rieksdanhof@gmail.com). Om 
zijn studie te bekostigen zou 
hij ook graag werk hebben wat 
hierbij past. Zijn kooktalenten 
zal hij nu in de vorm van hobby 
en vrijetijdsbesteding gaan 
gebruiken.
Nogmaals, dank aan iedereen!
Blijf gezond!
 
Rieks, Jan & Ageeth 
(en alle anderen die zich ooit 
ingezet hebben tijdens onze 
beheerperiode)
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Röppen
Eefkes wat herinnerns van vrouger oet Röppen dij mie aaltied 
biebleven binnen.
Dou k vief joar was, mos k fietsen leren. Ien t begun haar mien 
pa zien haand aan t zoadel vaast. k Leerde vrij rap aal rondjes 
om dörp te fietsen, t ging volgens mie meroakel. Aal haarder en 
haarder ging t, mor ienainen vloog k mit fietse en aal bie femilie 
Mulder ien heeg. En dij zat vol mit stiekels. k Haar mien korde 
broek aan, haar gain beschaarms op mien blode bainen en dat 
dee mie toch wel even goud zeer mit veul pien aan bainen en 
knijen. t Meroal van dit verhoal is dat ie op fiets goud oetkieken 
monnen, aans gaait t nait goud.

Op wonsdagmirreg om haalf vief gingen wie aaltied noar femilie 
Ruiter tou om noar t kienderprogram te kieken. Nait ale lu haren 
toun aal tillevizie en t was aalpmoal swaart-wit. Pipo de Clown 
en Okkie Trooi vond k t schierste, der zat veul spanning ien. 
Oma Ruiter en heur man en kostgaanger Rink Suurd keken ook 
voak mit. As t ienainen hail spannend wer, mouk oma Ruiter dat 
ze tou koamer oetkwam. Zai wol gain griezelge en male dingen 
zain, doar mos ze niks van hemmen. Ientied mouk ze achter wat 
drinken veur ons kloar mit n koek der bie. t Was den hail gezelleg 
ien t klaine koamerke ien t leutje hoeske aan t Lage Eind 13.
Zo zaten wie ien jannewoarie 1963 ook bie heur te kieken noar 
Elfstedentocht ien Vraislaand. Reinier Paping won dij wedstried 
en Jan Uitham oet Grunnen wer twijde dij dag. t Was stainkold mit 
veul snij en n dikke poest wiend oet t oosten wat veur dij mannen 
flink òfzain was.

Ien zummer van dat joar gingen wie bie t Röpner Moar aan 
t visken, Arjen Pieterman, zien pa en ik. Pieterman was aan t 
snoukvissen en hai kreeg ienainen goud beet. Noa n laange zet 
hoalde hai n snouk oet t wotter. Snouk was meer as n meter 
laank en t baaist woog 19 pond, joa dat was n joekel van n vis. 
Pieterman is dou ook nog ien kraant komen, dat was ja nijs ien t 
dörp. 

Ien t volgende Lougnijs meer.

Kees Bolt

n Kunstwaark
Hiel optied het de zun de lucht ien kleuren zet
met rood-oranje, geel en violet.
Aal t anere wordt temperd deur de mörgendaauw,
die de graauwe lienen wat ofzwakken wil,
En doar hielemoal boven is t sloaperege blaauw,
Zo is alles hiel eerbiedeg stil
veur de nije dag met t mooiste begun;
n kunstwaark van de zun.

Egge Wieringa
Oet: Liesterkralen

Hallo,
Wij, Gert en Annie Dijkema met onze kinderen Jolien (8 jaar),
Corné (6 jaar), en Thom (2 jaar), zijn sinds februari de nieuwe 
bewoners van de  Stitswerderweg 24. Na negen jaren met veel 
plezier op Boerdam in Middelstum te hebben gewoond, zijn we 
hier terecht gekomen. Deze mooie plek met veel ruimte geeft ons 
zowel privé als zakelijk veel mogelijkheden.
Gert heeft het bedrijf Dijkema Totaal-&Agriservice, en doet alles 
met techniek.

Annie is leerkracht in het 
basisonderwijs en staat voor 
groep 3 aan CBS de Borgschool 
in Winsum.

Gert zijn hobby is muziek 
maken. Van kinds af aan 
speelt hij al in de malletband 
van Concordia als slagwerker 
in Middelstum. En sinds 
een aantal jaren in de band 
“Music Boys”. Annie haar 
hobby is tuinieren en de 
kleine veestapel verzorgen. 
We hebben geiten, kippen, 

konijnen en een hond (Diesel).

Jolien en Corné zitten op 
de Wicher Zitsemaschool in 
Middelstum in groep 5 en 
groep 2. Thom is nog gewoon 
thuis.
We zijn nog druk bezig om het 
ons “eigen” te maken, maar we 
wonen er met veel plezier!
We hopen u/jullie vast eens te 
ontmoeten!

Een vriendelijke groet van 
nummer 24!
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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

Maandag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
*) Versterkingscoördinator Jaap 
Hut

Dinsdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
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 
o.l.v. Ineke Doornbos
(onder voorbehoud i.v.m. 
maatregelen corona)

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)
 
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 88 88

Voor vragen of verdere 
informatie kunt u bellen met  
t Schienvat: T 551 288

KERKDIENSTEN
Gereformeerde kerk 
vrijgemaakt

Zondag 2 mei
09.30 uur – ds. M.H. de Boer

Zondag 9 mei
14.30 uur – ds. J. Plug

Donderdag 13 mei
Hemelvaart
09.30 uur – leesdienst

Zondag 16 mei
09.30 uur – ds. L.S.K. 
Hoogendoorn

Zondag 23 mei
Pinksteren
14.30 uur – ds. J.W. 
Roosenbrand
Afhankelijk van de maatregelen 
op dat moment en het weer, 
zal dit een buitendienst zijn. 

Zondag 30 mei
09.30 uur – ds. H. Venema

Op dit moment kunnen 30 
mensen in de kerk aanwezig 
zijn tijdens de dienst. Wilt u 
graag komen? Graag opgeven 
bij scriba@kantens.gkv.nl
De diensten zijn live 
te volgen via YouTube 
(BeamteamKantens) en ook 
achteraf te beluisteren.   

 
Kerkdiensten Chr. Geref. Kerk 
Kantens

Zondag 2 mei
09.30 uur – Leesdienst
14.30 uur – ds. D.J. Steensma

Zondag 9 mei
09.30 uur – Stud. J. Verschoof
14.30 uur – Stud. J. Verschoof

Donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag
09.30 uur – gezamenlijke dienst 
in Antoniuskerk

Zondag 16 mei  
09.30 uur – Leesdienst
14.30 uur – Leesdienst

Zondag 23 mei
Pinksteren
09.30 uur – Leesdienst
14.30 uur – ds. D.J. Steensma

Zondag 30 mei
09.30 uur – Prof. G.C. den 
Hertog
14.30 uur – Prof. G.C. den 
Hertog

Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum
 
Antoniuskerk
 
Zondag 2 mei
09.30 uur – prof. dr. L.J. van 
den Brom, Haren
 
Zondag 9 mei
09.30 uur – prop. A.P. Schep, 
Groningen
 
Donderdag 13 mei
Hemelvaart
09.30 uur – drs. J.W. Bassie, 
Groningen
gez. dienst met CGK in 
Antoniuskerk

Zondag 16 mei
09.30 uur – ds. Joh. Van den 
Berg, Appingedam
 
Zondag 23 mei
Pinksteren
09.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk
 
Zondag 30 mei
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

Te koop:
2 playmobil huizen, compleet 
in originele doos.
Koffer met diverse playmobil 
figuren/attributen
Pinkeltje boeken
Speelwinkeltje met toebehoren
Speelboerderij + dierfiguren
Rieten poppenwagen met 
stoffen kap
Winkler Prins encyclopedie 
+ jaarboeken (tegen elk 
aannemelijk bod)

J.K. Werkman
Kooistraat 1 - Kantens
T 0595 552029

Lentekriebels
De lente prikkelt elk jaar onze zinnen
Met blote benen, buik, te korte rok
Een ferme straf voor menig oude bok-
Zij blijven ter bescherming beter binnen.

Want ook al is men wettig man en vrouw:
Slechts zwanen kennen levenslange trouw.

Marjo van Dijken
Groningen.
Uit: Dagblad van het Noorden



20

Redactie:
Anje van der Hoek-Linstra
Zwanny Hofman 
Arie Klomp
Gert-Jan Koops
Hilma Oudman-Dam
Alette de Vries-Rennen

Eindredactie:
Alette de Vries-Rennen

Juni-nummer uiterste 
inleverdatum 14 mei

Inleveradres kopij:

Per post
Anje van der Hoek
Bredeweg 1
9995 PT Kantens

Per mail
M info@tlougnijs.nl

De redactie houdt zich het recht 
voor kopij in te korten!
De redactie is niet verantwoor-
delijk voor de inhoud van de 
ingezonden stukken.
 
Administratie:
Alette de Vries-Rennen
Klinkenborgerweg 7
9995 NE  KANTENS
T 0595 434206
M info@tlougnijs.nl
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 8 mei  
09.00 uur t/m 
zondag 9 mei

18.00 uur
T 551788 (OBS)

Foto van deze maand
Heel stilletjes
Opgegroeid in een huis aan de bosrand van een klein dorpje binnen de Utrechtse Heuvelrug, 
zag ik regelmatig eekhoorntjes hoog in de bomen. Ze sprongen van tak naar tak, zeker als het 
beukennootjestijd was. Zodra onze hond er eentje in het zicht kreeg - of zelfs maar hoorde -, raakte 
hij in alle staten en probeerde hij luid jankend van opwinding de boom in te stormen. Daar heb ik 
ergens nog een mooie actiefoto van liggen! 
Sinds ik in Stitswerd woon, heb ik in alle achttien jaren niet één eekhoorn opgemerkt. Zelfs niet op 
het hele Hogeland... Totdat ik dit ‘zeer bijzondere exemplaar’ in Rottum in een berkenboom zag 
zitten. Heel stilletjes, dat dan weer wel.

© Fotografie Paul Moonen

Maandelijks oud papier 
inzameling
We krijgen van verschillende mensen te horen dat de frequentie 
van de oud-papier-inzameling net iets te laag is. Sommige 
mensen worden genoodzaakt om tussentijds hun oud papier 
naar Middelstum te brengen en dat vinden wij natuurlijk jammer. 
Daarom zal met ingang van 8 mei a.s. ieder eerste weekend van 
de maand een oud papier container worden geplaatst op de 
bekende plek bij het voetbalveld. Het gaat dan om één container 
(en niet twee zoals nu gebruikelijk is). Het verzoek blijft dan 
ook nog steeds om uw oud papier zover mogelijk achter in de 
container te plaatsen, zodat er ook voor de mensen die na u 
komen nog plek is.

De inzamelingsdata 
voor 2021 worden nu:
 
8 en 9 mei
5 en 6 juni
3 en 4 juli
7 en 8 augustus
4 en 5 september 
2 en 3 oktober
6 en 7 november en
4 en 5 december
 
We hopen dat we hiermee 
tegemoetkomen aan de 
behoefte om het papier 
vaker kwijt te kunnen.


