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Expositie Waddenschilder
Geurt Busser
 
In de kerk van Rottum hangt van 29 mei tot 10 augustus de expositie van Geurt Busser- 
Waddenschilder: Van Rottum naar Rottum. Met zijn schilderijen neemt hij ons mee op deze reis; 
langs restanten van oude geulen van het Wad en nog bestaande geulen, de maren, die uiteindelijk 
via het Kromme Riet uitliepen in zee op de plaats waar na de indijking van de Noordpolder nu 
Noordpolderzijl ligt. Vervolgens over het Wad met zijn uitzichten op kust, kwelders en platen naar 
de eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat. Naar het eind van de wereld? Naar het begin van de 
volgende wereld!

De machtige werking van eb en 
vloed beleef je nergens zo sterk 
als hier, twee keer per dag is/
was Noordpolderzijl een open 
verbinding met de rest van de 
wereld.

Deze tentoonstelling is 
onderdeel van een actie 
om Noordpolderzijl weer 
toegankelijk te maken, zodat 
ook de plaatselijke vissers 
hun thuishaven weer kunnen 
gebruiken.

In het Zielhoes van 
Noordpolderzijl hangen 
reeds schilderijen; uit de 
goede tijd toen het nog fier 
de enige droogvallende 
vissershaven van Nederland 
was. En van later toen het 
ontoegankelijk werd voor 
vissers en het via vluchthaven 
voor jachten nu verworden is 
tot probleemhaven waar meer 
schepen in moeilijkheden raken 
dan op het hele Groninger 
Wad. Alles door de jaren heen 

vereeuwigd in schilderijen. 
Tentoonstellingen in Warffum, 
Groningen en Heerenveen 
volgen. Daarover later.

Er wordt gewerkt aan een 
lesbrief met vragen, daarbij een 
diploma ‘Wadkennis’ .

Het monteren van een film 
over een vaartocht naar 
Rottumerplaat is te duur helaas 
maar er zijn genoeg beelden 
voorhanden.
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1. We chatte ff met:  
Milla Scholtens (Pastorieweg 
33, Kantens, 13 jaar).

2. Wat is je favoriete muziek?  
Jodylvio.

3. In welke tak van sport zou 
jij wel wereldkampioen willen 
worden?  
Voetbal. 

4. Waar kunnen we je in het 
weekend (overdag of ‘s avonds) 
tegenkomen?  
Dorp.

5. Wat is je favoriete 
vakantiebestemming?  
Portugal of Italië.

6. Voor wat voor gerecht 
kunnen we je ‘s nachts wakker 
maken?  
Patat.

7. Op welke site ben je vaak te 
vinden?  
Insta.

8. Hoe ziet jouw 
toekomstdroom er uit?  
Een boerderij met paarden.

De haven en het vaarwater 
vormen het hart van 
Noordpolderzijl. Het is 
beschamend om te zien 
hoe dit verwaarloosd is, 
terwijl er zoveel toeristische 
investeringen omheen gedaan 
zijn.

De gemeente Het Hogeland 
was zo vriendelijk om enige 
subsidie te verlenen; nu hopen 

dat ze ook deze actie ter harte 
nemen en daadwerkelijk 
de haven en het  vaarwater 
aanpakken. Er zijn betere 
oplossingen dan de ‘spoelzee’ 
waarop al veel te lang gebroed 
is.

De expositie is dagelijks te zien 
van 10.00 tot 17.00 uur en de 
toegang is gratis.

9. Aan welke activiteiten in het 
dorp doe je mee?  
Schaatsen. 

10. Wat zou jij in het dorp waar 
je woont willen veranderen en 
waarom?  
Een chillplek.

11. Tot slot, met wie chatte we 
de volgende keer?  
Indy de Jonge.

Krentjebrij of Watergruel
(Recept van Hanny de Vries)

Benodigdheden: 
100 gr. parelgort 
150 gr. krenten en rozijnen 
1 liter water 
pijpkaneel 
4 dl. Bessensap; vers sap 
van zwarte en rode bessen 
verdunnen met water. 
Suiker naar smaak, eventueel 
schepje vanillesuiker

De gort goed gaar koken met 
het kaneelstokje. Bessensap, 
rozijnen, krenten en suiker 
erbij. Nog een kwartiertje laten 
doortrekken. Na afkoelen een 
nacht in de koelkast.

Heerlijk op warme dagen!
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Elk voorjaar zijn er zwanen bij ons in een weiland druk met het 
maken van een nest. Meestal zijn ze bezig aan de slootkant 
van hetzelfde weiland. Vorig jaar werd er naast het looppad 
van de koeien een nest gemaakt. Begin april waren vader en 
moeder zwaan druk bezig met het verslepen van riet bij een 
ander weiland en er werd ook dit jaar weer een prachtig groot 
nest gemaakt. Half april waren er al enkele eieren gelegd en het 
vrouwtje zat te broeden, terwijl het mannetje in de buurt bleef.

Maar op een morgen was het 
nest leeg en enkele meters 
verder lag een dode zwaan. 
De kop was eraf gebeten en 
één poot ontbrak helemaal. De 
buikzijde was ook aangevreten. 
Ach, hoe was het mogelijk? Zou 
een vos dit hebben gedaan? 
De andere zwaan zat een eind 
verderop in het weiland.

De dode zwaan had wel een 
metalen ring met cijfers om 
zijn poot. We zouden dus meer 
over deze zwaan te weten 
kunnen komen.

Er is een organisatie die 
alles weet van het vangen 
en het ringen van vogels. 
Het is het vogeltrekstation 
in Wageningen. Daardoor 
is er veel informatie over 
bijvoorbeeld de vogeltrek. 
We deden een melding bij 
het vogeltrekstation met 
de gegevens van de zwaan; 
waar, wanneer en hoe hij 
was gevonden. We werden 
geïnformeerd dat het een 
mannetjeszwaan betrof, die 
op 16 augustus 2015 door de 
zwanenwerkgroep Avifauna bij 

Rottum was geringd.

Een zwaan is een trouw 
dier. De partners van een 
broedpaar zijn elkaar meestal 
een leven lang trouw. Maar na 
jarenlange trouw aan elkaar, 
en misschien ook aan de plek 
bij ons in een weiland, is het 

Foto Paul Moonen 

Bevrijdingsvuur 2021
Het bevrijdingsvuur is een nationaal symbool ter herdenking van 
het einde van de 2e Wereldoorlog op 5 mei 1945. Elk jaar wordt 
het vuur op 5 mei om 00.00 uur ontstoken op het 5 meiplein 
in Wageningen. Vandaar wordt het vuur naar 70 plaatsen in 
Nederland gebracht, waaronder ook Groningen.

Alle dorpen individueel,  
maar toch samen. 
 
Vanaf half april tot 5 mei 
hebben wandelaars, 
hardlopers en fietsers 
hun dorp in de provincie 
Groningen ‘bevrijd’. In meer 
dan 100 dorpen brandde een 
bevrijdingsvuur en zo ook in 
Stitswerd, Rottum en Kantens. 
Geert Liewes (Stitswerd) en 
Arie Klomp (Kantens) liepen 
op 5 mei ruim 26 kilometer 
door weer en wind vanaf het 
Loopcentrum in Groningen 
met het bevrijdingsvuur naar 
de genoemde dorpen. Na een 
gastvrije ontvangst bij het 
dorpshuis in Stitswerd werd 

daar de eerste vuurschaal 
met het bevrijdingsvuur 
ontstoken. Daarna volgde na 
enkele kilometers Rottum 
om als laatste in Kantens te 
eindigen. Onderweg werden 
ook de dorpen Zuidwolde, 
Noordwolde, Bedum, 
Onderdendam en het streekje 
‘de andere wereld’ aangedaan.
Het bevrijdingsvuur werd 
ontstoken in het merendeel 
van alle Groninger dorpen. 
De bevrijdingstocht werd 
georganiseerd door de 
organisatie Tocht om de Noord 
in Groningen. Een compilatie 
van alles foto’s en filmpjes is 
te vinden op https://youtu.be/
k9lqPe4DwS0

mannetje nu dood. Zouden 
er nu andere zwanen één van 
onze weilanden aantrekkelijk 
vinden? Of zou het vrouwtje 
misschien (na enkele jaren) 
weer een nieuwe partner 
vinden en dat zij dan samen 
weer een nest maken bij ons?

Hilma Oudman-Dam

Aankondiging collecte t Lougnijs
Het lijkt erop dat het aantal Covid19-besmettingen nu eindelijk 
toch daalt, evenals het aantal ziekenhuisopnames met patiënten 
met corona. Dat is heel goed nieuws. We krijgen dan ook steeds 
meer onze vrijheden terug. 

Toch willen we ook dit jaar de 
collecte voor t Lougnijs niet 
huis-aan-huis gaan lopen, maar 
hebben we besloten om het 
nogmaals ‘anders’ te doen. 

De collecte voor t Lougnijs 
wordt dit jaar gehouden in de 
week van 4 tot en met 10 juli. 
In het volgende nummer van 
t Lougnijs ontvangt u, net als 
vorig jaar, het collectezakje 
met een toelichting. We vragen 
u wederom om zelf een 
bedrag over te maken op ons 

bankrekeningnummer óf om 
het zakje met contant geld te 
deponeren in de brievenbus 
van de redactieleden en enkele 
vrijwilligers.

Nadere informatie volgt 
volgende maand.

Alette de Vries-Rennen 
penningmeester

Stitsgenoten - stadgenoten - lotgenoten
Mijn 70ste verjaardag heb ik destijds gevierd met een 
voorstelling in het dorpshuis.

Corona belet mij om mijn 80ste verjaardag in een bijeenkomst 
te vieren. Daarom nodig ik iedereen uit voor een avondvullende 
voorstelling: 
https://youtu.be/KoYIi4bhVNU (alvast een voorproefje van deel 2, 
deel 1 volgt nog)

Loek Nieuw
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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!

Het voorjaar is hier in volle hevigheid losgebarsten; de knoppen 
aan de bomen zijn opengegaan en de voorjaarsbloemen worden 
drukbezocht door wespen, bijen en hommels.

Pinksterbloem

Over mijn lievelingsbloem 
in dit jaargetijde ga ik u het 
een en ander vertellen: de 
Pinksterbloem. Met zijn 
lichtpaarse bloemknop staat hij 
daar zacht en elegant te wiegen 
in de wind. Hij houdt vooral 
van een rommelig hoekje, niet 
teveel gemaaid en staat graag 
in de zon. Langs een slootkant 
doet hij het ook prima. Ik 
herinner me als kind dat er 
weilanden vol stonden met 
deze planten en na een lange 
tijd het moeilijk te hebben 
gehad, lijkt hij de laatste jaren 
weer iets vaker voor te komen.

Maar wat het mooiste is wat bij 
deze plant hoort, is de speciale 
vlinder die heel erg graag 
voedsel uit deze bloemen 
haalt en er ook de eitjes op 
afzet waar later de rupsen 
uit te voorschijn komen: het 
Oranjetipje. De vlinder is wit, 
maar heeft twee prachtige 
oranje vlekken achterop zijn 
vleugels en hij lijkt, als hij vliegt, 
veel op een klein koolwitje, 
maar door de oranje kleur is hij 
duidelijk te herkennen.

Zonder de Pinksterbloem is 
er geen oranjetipje mogelijk 
en daarom is deze bloem een 
zogenaamde waardplant; de 
ene kan niet zonder de ander.

Heeft u Pinksterbloemen in 
een rustig hoekje in uw tuin 
staan, laat ze lang uitbloeien 
en maai ze niet te snel, zodat 
de rupsen in een struik dichtbij 
de bloem kunnen kruipen. 
Het jaar daarop geeft dat een 
bijzonder voorjaarsgevoel eind 
april: prachtig fladderende 
oranjetipjes in de tuin. Daar 
wordt een mens heel blij van.

Misschien kennen de ouderen 
onder u nog het lied van 
“De fiere pinksterbloem”. 
Dat gaat niet over de bloem, 
maar over een oeroud 
gebruik wat al vanaf de 
Middeleeuwen in gebruik 
was: een voorjaarsmarkt 
waar jonge mannen de kans 
kregen om huwbare meisjes 
te ontmoeten. Het verhaal 
gaat dat het ooit begonnen is 
op Terschelling. De mensen 
zongen dan dit lied terwijl de 
jongelui rondliepen en kennis 
met elkaar maakten.

Anneke van de Graaf

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

De organisaties zitten nu 
opnieuw om tafel met een 
aantal bewoners om een paar 
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. Na de 
presentatie aan het dorp komt 
het plan voor vaststelling aan 
bod in de gemeenteraad van 
Het Hogeland.

Hoe nu verder? 
In de Kooistraat, Meidoorn-
straat en delen van de 
Pastorieweg en Bredeweg 
staan 65 woningen waar we in 
fasen met de versterking aan 
de gang gaan. Alle woningen 
kunnen niet tegelijk worden 
aangepakt. Binnenkort 

ontvangen deze bewoners een 
nieuwsbrief van gemeente, 
woningstichting De Delthe 
en Nationaal Coördinator 
Groningen over de planning 
en vervolgstappen.  
De betrokken bewoners 
moeten tijdens de sloop- en 
nieuwbouw van hun woning 
elders verblijven. Eén van de 
mogelijkheden daarvoor zijn 
de tijdelijke woningen die 
in Kantens al klaar zijn aan 
de Bredeweg. Deze tijdelijke 
woningen willen wij in juni 
aan deze groep bewoners 
graag laten zien. Daarnaast 
gaan wij met hun in gesprek 
over hun eigen tijdelijke 
woonwensen. Voor bewoners 
die later aan de beurt zijn 
voor de versterking regelen 
wij op een ander moment 
een rondleiding. Vanwege de 
huidige coronamaatregelen 
kan dit niet allemaal tegelijk.

Heeft u vragen?  
Heeft u vragen over het stedenbouwkundig plan, dan kunt u 
terecht bij de gemeente.  
U kunt bellen met 088 345 8888 of mailen naar:  
aardbevingen@hethogeland.nl.

Heeft u vragen over de ver-sterking en bent u eigenaar 
van de woning dan kunt u contact opnemen met uw 
bewonersbegeleider van NCG.  
U kunt ook bellen op het algemene nummer  
088 041 4477 of mailen naar:  
info@nationaalcoordinatorgroningen.nl.

Heeft u vragen over de versterking en bent u huurder 
van de woningen dan kunt u contact opnemen met uw 
bewonersconsulent van De Delthe. U kunt ook bellen naar  
06 1042 2905 of mailen naar:  
bewonersconsulent@dedelthe.org.

www.centrumvoorgezondheidvoorvrouwen.nl 
Facebook: centrum jarka
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AED-kast en -cursus in Kantens
Bewoners van Kantens,

Zoals u zult hebben vernomen in de media is op 2e Paasdag de 
AED-voorziening op locatie t Schienvat vernield. Nadat wij - als 
leverancier - op de hoogte waren gesteld, hebben we actie 
ondernomen het probleem op te lossen.

Vanwege de gaswinning en het risico op aardbevingen worden in 
de gemeente Het Hogeland scholen voor het primair onderwijs 
aardbevingsbestendig gemaakt. In opdracht van de gemeente 
wordt samen met het schoolbestuur Lauwers en Eems een 
nieuw Kindcentrum gebouwd waarin ook kinderopvang KindH 
peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en buitenschoolse opvang 
zal aanbieden. Wij nemen u graag mee in de ontwikkelingen. 

Nu het mooie weer terug is en de natuur (naar mijn mening) 
bijna op haar allermooist is (met dat prachtige frisse lentegroen 
overal), leek het mij goed om eens iets te schrijven over het 
schoolplein. Want bij de nieuwe Klinkenborg hoort ook een nieuw 
schoolplein. Nu hebben we enkele jaren geleden, toen we nog 
dachten dat de bestaande Klinkenborg versterkt zou worden, 
onze leerlingen gevraagd om mee te denken over een groen, 
tot bewegen uitdagend, schoolplein. En u begrijpt dat wanneer 
je kinderen de vrije hand geeft, dat daar tot de verbeelding 
sprekende, verrassende, ideeën uit voortkomen. De pannakooi 
(een afgesloten voetbalveldje) hadden we wel verwacht, een 
grote schommel ook nog wel, maar een ‘blote voeten-pad’ en een 
boomhut waren voor ons toch onverwachte pareltjes. 

Victor en Kees
Misschien hebben jullie ze al 
gezien!? Victor en zijn broer 
Kees helpen een beetje mee 
met de veiligheid voor de 
schoolgaande kinderen. 
Er wordt vrij hard gereden op 
de Pastorieweg in Kantens 
en het is soms heel gevaarlijk 
om er over te steken van het 
voetpad naar het bospad.

De gebroeders zijn 
gesponsord door Stichting 
Stroka!  
We hopen dat u met ons 
mee uitkijkt!

Namens de kinderen: heel erg 
bedankt! 
AR OBS Klinkenborgterug te krijgen.

Om het groene aspect van het 
schoolplein te waarborgen, 
hebben we ons aangemeld (en 
zijn geaccepteerd) voor het 
project Groene Schoolpleinen 
van Landschapsbeheer 
Groningen. Zij zullen met 
ons bekijken hoe we d.m.v. 
beplanting ons nieuwe 
schoolplein natuurlijker 
kunnen maken. Ook verzorgen 
ze lessen voor onze leerlingen 
om ze bewuster te maken van 
de natuur (insecten, vogels, 
planten) rondom school. Een 
paar fruitbomen op het plein 
lijken daarbij ook een optie, 
zodat we in de toekomst met 
de leerlingen zelf appeltaart 
kunnen bakken of appelmoes 
kunnen maken in de keuken 
van onze nieuwe school.

Kortom; het met grijze 
stoeptegels geplaveide 
schoolplein uit het verleden 
zal niet meer terugkeren. 
Daarvoor in de plaats hopen 
we een schoolplein te maken 
met meer groen, met natuurlijk 
ogende speeltoestellen waar 
het ook goed toeven is voor 
vogels en insecten. Nu alleen 
nog de financiering helemaal 
rondkrijgen.  

Vriendelijke groet, 
Anne Praktiek 
Directeur OBS Klinkenborg

Koningsdag in de MeiKooi
Omdat er niet veel activiteiten mogelijk zijn, willen we toch nog 
even terugblikken op afgelopen Koningsdag! 
Koningsdag zou wéér een dag worden waar we zelf, met 
ons eigen gezin, een feestje van moesten maken, omdat we 
nog steeds te maken hebben met Covid 19. Maar er werd in 
de Meidoornstraat gebrainstormd over wat eventueel de 
mogelijkheden waren.

Omdat we toch het één en 
ander kwijt moeten in huis 
(vanwege de aanstaande  
sloop/nieuwbouw), hebben 
we een coronaproof 
rommelmarktje gehouden en 
dan ieder in eigen tuin. 
De kinderen vermaakten 
zich op een springkussen en 
stoepkrijt is altijd leuk! 
Vele mensen reageerden 

enthousiast; zelfs van andere 
straten in Kantens! 
Her en der in het dorp kon 
je heerlijk coronaproof 
‘snuustern’. 
Iedereen bedankt voor een 
geweldige Koningsdag met een 
gouden randje!

Groetjes, 
Miranda Blaauwwiekel

De publiciteit rond de 
vernieling van de klimaat-
AED-kast zorgde ervoor dat 
verzekeraar Univé Noord 
Nederland zich meldde bij 
Radio TV Noord en  voorstelde 
een nieuwe AED-kast te 
sponsoren. Iedereen was hier 
enorm over verheugd en drie 
dagen later was de AED-locatie 
weer in bedrijf. 
Daar blijft het overigens niet 
bij, want Univé wil naast het 
financieren van de AED-kast 
ook een aantal AED-cursussen 
aanbieden die door Medch 
Consultancy uit Appingedam 
zullen worden uitgevoerd. De 
cursus reanimatie en AED staat 
open voor iedereen uit Kantens 
of directe omgeving.

In verband met de pandemie 
zullen de cursussen Covid-
proof worden opgezet en dit 
betekent dat de cursusgroepen 
niet groter zullen zijn dan 6 á 
7 personen en de cursussen 
zullen worden georganiseerd 
in dorpshuis t Schienvat. De 
cursus zal aanvangen om 19.30 
uur en duurt tot 22.00 uur.  
U kunt zich melden via de mail 
van het opleidingscentrum 

Medch Consultancy:  
info@medch.nl. Uw naam, 
voorletters, geboortedatum, 
telefoonnummer dient u in 
deze mail te vermelden evenals 
de datum van de cursus.

Volgende opties staan gepland: 
maandag 31 mei, donderdag 3 
juni en woensdag 9 juni 2021. 
 
Voor eventuele vragen of 
aanvullende  informatie kunt 
u contact opnemen met ons 
kantoor T 0596-682318 (Medch 
Consultancy & Education).

Advendo weer in zicht!
Hallo allemaal,

Op 29 april jl. heeft er een bestuursvergadering van Advendo 
plaatsgevonden en we kunnen jullie melden dat er een positief 
bericht is ontstaan:

Wij gaan weer de planken op! 
We hebben echt goede hoop 
dat onze uitvoering in januari 
2022 door kan gaan!

We hadden al even laten vallen 
dat we zelf een stuk aan het 
schrijven zijn; deze gaan we 
even op pauze zetten. Het is 
namelijk niet haalbaar om 
in dit tijdsbestek een stuk 
af te schrijven en dan ook 
nog te moeten uitwerken en 
repeteren. 
We gaan voor komend seizoen 
een stuk uitzoeken … lezen en 
bestellen. 
Natuurlijk gaan we op zoek 
naar een stuk waarbij u de 
lachspieren weer goed kunt 

laten werken en dat we een 
avondvullend programma voor 
u kunnen neerzetten. 
De repetities beginnen in 
augustus weer en we hebben 
er super veel zin in !!

Met vriendelijke groet, 
Bestuur en spelers Advendo 
Kantens

Bureau Donkergroen heeft 
voor ons alle ideeën uitgewerkt 
in een prachtig ontwerp en 
wij zijn op zoek gegaan naar 
subsidieverstrekkers om 
een en ander mogelijk te 
maken. Maar toen hoorden 
we dat het bestaande gebouw 
waarschijnlijk toch zou 
worden afgebroken en dat we 
nieuwbouw zouden krijgen. 
Het werd daarmee onzinnig om 
het plein aan te pakken omdat 
dat in de nabije toekomst zou 
veranderen in een bouwput. 

Inmiddels zijn de contouren 
van de nieuwe school bekend 
(de fundering is al gelegd) 
en wordt het pleinontwerp 
omgevormd naar de 
nieuwe situatie. De meeste 
ingrediënten kunnen daarbij 
worden gehandhaafd op één 
uitzondering na: de boomhut. 
De prachtige oude beuk die 
daarvoor beschikbaar was, is 
afgelopen najaar gekapt; de 
wortels en ook de kern van de 
boom waren door schimmel 
aangetast en er bestond gevaar 
voor omvallen. Heel jammer 
natuurlijk, zowel uit oogpunt 
van de kinderen als uit oogpunt 
van de natuur. 

We willen graag een groen(er) 
schoolplein en dan is het vellen 
van zo’n prachtige boom een 
aderlating. Het kost jaren om 
een dergelijke boom weer 

Definitief ontwerp  
Het voorlopig ontwerp 
van het gebouw is verder 
uitgewerkt naar een definitief 
ontwerp waarvoor een 
omgevingsvergunning is 
verleend. Er is nog geen 
vastgesteld plan voor het 
plein rondom de school. 
Als uitgangspunt voor 
het nieuwe plein zal het 
ontwerp worden gebruikt 
dat enkele jaren geleden is 
gemaakt in samenwerking 
met Bureau Donkergroen. 
De kinderen, ouders en 
team van de Klinkenborg 
hebben daarin hun ideeën en 
wensen ingebracht. Ook de 
peuterspeelzaal is daar destijds 
bij betrokken. Dit ontwerp 
zal worden omgezet naar de 
nieuwe situatie. Daarnaast zal 
Landschapsbeheer Groningen, 
in het kader van het project 
Groene Schoolpleinen, met ons 
meedenken over duurzame 
inrichting van het plein. 

Tijdelijke huisvesting  
De tijdelijke huisvesting op de 
ijsbaan is door de school en 
KindH in gebruik genomen in 
de voorjaarsvakantie. Het was 
een leuke bijkomstigheid dat 
er de afgelopen winter voor 
de tijdelijke school geschaatst 
kon worden. Dit was voor de 
kinderen een unieke ervaring. 

Uitvoering  
In februari en maart 
heeft de sloop van school 
plaatsgevonden. De sloop is 
inmiddels afgerond en er is 
gestart met de nieuwbouw. 

Bouw  
De bestaande heipalen zijn 

doorgemeten en verwerkt in 
het plan om hergebruikt te 
worden in de fundering voor 
de nieuwe school. Vanwege de 
vorm van het nieuwe gebouw 
zijn er aanvullende buispalen 
nodig voor de gebouwdelen 
buiten het bestaande vlak. 
Deze extra palen zijn reeds 
aangebracht. Daarnaast is de 
begane grondvloer geplaatst 
en loopt de bouw volgens 
planning. 

Planning  
Start bouw maart 2021 
Oplevering van het gebouw 
oktober 2021 Inhuizing door de 
gebruikers oktober/november 
2021 

Scholenprogramma Het 
Hogeland  
Samen met schoolbesturen 
werkt de gemeente aan 
toekomstbestendig onderwijs 
in Het Hogeland. Zo worden 
basisscholen en kinderopvang 
ondergebracht in nieuwe 
kindcentra. Ook worden 
schoolgebouwen versterkt. 
Op die manier dragen 
we bij aan een kwalitatief 
goed onderwijsklimaat 
en een duurzame en 
toekomstbestendige omgeving 
voor kinderen. In Het Hogeland 
worden 16 scholen aangepakt. 
In het hele aardbevingsgebied 
zijn dat er 102. 

Meer informatie  
Wilt u meer informatie 
over dit project? Mail dan 
naar scholenprogramma@
hethogeland.nl of bel met ons 
via 088 345 8888 en vraag naar 
projectleider Wubbo Haaijer.
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Mij werd gevraagd of ik wat voor het t Lougnijs wilde schrijven 
voor het rubriek Vakwerk. Je denkt dan vaak bij het woord 
Vakwerk aan een betreffende baan waar je in uitblinkt of 
gespecialiseerd bent. Heb ik dat dan ook? Ja, ik heb ook een 
baan waar ik supertrots op ben. Ik ben vrijwilliger in het 
Hippolytushoes Verzoamelstee in Middelstum. 

vaste vrijwilligers die de 
koffieochtenden begeleiden. 
We maken aan het begin 
van het jaar een lijstje met 
activiteiten die we willen 
organiseren. Toen er nog 
geen corona was, hebben we 
al diverse leuke activiteiten 
kunnen organiseren. 1 
september was de datum 
dat wij onder de vlag van de 
Coöperatie Middelsoam  gingen 
starten. In oktober 2019 was 
er lichtweek en samen met 
de Hamsterborg  hebben we 
een camping opgezet: bij het 
Hamsterborg de tenten en 
bij ons de sportvelden. In het 
Hippolytushoes hadden we 
een kampwinkel en allemaal 
activiteiten die op een camping 
plaats kunnen vinden. In 
november hadden we een 
sinterkerstmarkt, die goed 
werd bezocht. Sinterklaas 
en zijn pieten kwamen 
langs, evenals de kerstman. 
Allemaal leuke dingen en 
toen was er van corona nog 
geen sprake. Het jaar 2020 
zou een mooi jaar worden: 
voorjaarsmarkt, bevrijding en 
de oorlogsverhalen kwamen 
op gang. Als kind zijnde kan ik 
me nog goed herinneren dat 
wij bij de brug op de Oosterweg 
tijdens de 5 mei vieringen 
bogen hadden staan. Dit vond 
ik als kind geweldig. Toen 
wij met de voorbereidingen 
begonnen, was dit ook direct 
mijn voorstel. Het leuke is dat 
hier in het Hippolytushoes 
ook een aantal bewoners uit 
Kantens wonen: Mevrouw 
Bolt van Meidoornstraat, 
mevrouw Huizinga van de 
Langestraat en mevrouw 
Huizinga van de Pastorieweg. 
Ook zij wisten zich dit te 
herinneren. Ook de rest van 
de bewoners werden hierdoor 
enthousiast en een activiteit 
was geboren. Vele middagen 

Op dit moment zitten we met 
de bewoners en een aantal 
vrijwilligers de plaatjes te 
sorteren die tot voor kort 
te sparen waren bij de Plus 
supermarkt. Samen met de 
Historische Vereniging heeft 
deze supermarkt een boek 
uitgebracht. De foto’s waren 
van de dorpen Middelstum, 
Kantens, Huizinge, Toornwerd, 
Westerwijtwerd en Fraamklap. 
We hadden hier bedacht dat we 
maar een ruilmiddag moesten 
organiseren. De ruilmiddag had 
wel een andere opzet. Mensen 
geven nu hun ontbrekende 
nummers door via de mail en 
wij nemen contact met hun op 
als ze klaar liggen. Er werden 
veel plaatjes ingeleverd, veel 
uitgezocht en al heel veel 
mensen geholpen die hun boek 
nu ook vol hebben. Maar de 
grootse klap kwam toen we 
de dozen van de overgebleven 
plaatjes kregen van de Plus. 
Vele middagen hebben onze 
bewoners de plaatjes uit de 
zakjes gehaald. De volgende 
stap was het sorteren op 
nummer. We zijn nu pakketjes 
aan het maken, genummerd 
van 1 t/m 216, zodat áls er 
nog boeken bijkomen deze 
kunnen worden afgeleverd. Of 
dit gebeurt is nog niet bekend. 
Dit is nog in onderzoek. We 
hebben alle nummers. Dus mist 
u nog nummers uit het boek?  
Stuur gerust uw ontbrekende 
nummers naar hippolytushoes 
verzoamelstee@hotmail.com 

Het is niet alleen de activiteiten 
die we organiseren, maar ook 
zijn we een aanspreekpunt 
voor de bewoners. Is er een 
lamp kapot, dan wordt deze 
door ons vervangen. Zo zijn er 
meerdere technische dingen 
waarvoor wij de zorg op ons 
nemen. En kunnen we het niet, 
dan schakelen wij de technische 

Maar wie ben ik? De meesten 
kennen me wel. Voor degenen 
die het niet weten: Ik ben 
Klaziena Werkman, wonend 
aan de Bredeweg in Kantens. 
Weduwe van Gert, (schoon)
moeder van Linda & Kevin, 
Ronald & Rianne en Anouk en 
supertrotse oma van Svenn, 
Kai, Levi, Roan en Jaron.

Mijn werkervaring in een 
vogelvlucht. Ik ben werkzaam 
geweest bij Wordtman, Novo 
en mijn laatste werkgever 
was Essent. En ik heb vooral 
veel vrijwilligerswerk gedaan, 
zoals bij voetbal (jeugdleider, 
kantinediensten, organiseren 
dorpsactiviteiten, besturen), 
judo en nog veel meer…. 
Maar sinds oktober 2017 
ben ik vrijwilliger in het 
Hippolytushoes in Middelstum. 
En hierin wil ik mijn passie 
met jullie delen, waarom ik de 
leukste vrijwilligersbaan heb in 
het Hippolytushoes.

Na een intake-gesprek 
met Astrid Blaauwwiekel 
die de leidende 
activiteitenbegeleidster was 
in het Hippolyutushoes, ben 
ik begonnen op de afdeling 
Meerzorg. Meerzorg was 
een groep bewoners die 
dementerend waren. Helaas 
was dit maar voor ruim een 
jaar. Want het trieste was 
dat het Zonnehuis met hun 
bewoners vertrokken uit het 
Hippolytushoes. Alle bewoners 

die de zorg nodig hadden 
vertrokken naar omliggende 
verzorgingstehuizen. Aan deze 
korte periode heb ik mooie  
herinneringen, maar het was 
ook een periode waar ik heel 
veel heb geleerd in het omgaan 
met en het leren van mensen 
die dementerend waren en/of 
werden. Je zag ze veranderen, 
zowel in karakter als in 
mobiliteit.

Er veranderde veel in het 
Hippolytushoes. De zorg 
verdween, bewoners 
verhuisden naar omliggende 
verzorgingstehuizen en alle 
verdiepingen kwamen in 
beheer van Carex. Carex 
verhuurt de kamers aan 
mensen die tijdelijk onderdak 
nodig hebben en/of jongeren 
die voor het eerst op zichzelf 
willen wonen. In januari 
2020 stonden er nog vier 
aanleunwoningen leeg. Nu is er 
een wachtlijst van 12 mensen. 
Mensen die hier door mond-
op-mondreclame kwamen 
koffiedrinken, wonen nu bij ons 
in het Hippolytushoes in de 
aanleunwoningen.

Samen met Hielke Bijsma en 
Ab Hooijer geef ik leiding aan 
de activiteiten. Maar met een 
grote groep vrijwilligers hebben 
we allemaal onze eigen taak. 
We hebben vrijwilligers voor 
de markt, bouw, bingo, sjoelen 
en voor de snackmiddagen. 
Op de werkdagen zijn 

zijn gezellig doorgebracht 
met roosjes maken met de 
bewoners. De bouwgroep had 
houten bogen gemaakt en van 
iemand uit Huizinge kregen 
we groen om de bogen te 
versieren. We hadden zin in het 
bevrijdingsfeest, maar helaas, 
alle activiteiten werden afgelast! 

In het begin van de corona-
pandemie zijn we dicht 
geweest. Bewoners bleven 
weken op hun kamers, omdat 
dit advies werd gegeven. 
In juni mochten weer wat 
activiteiten organiseren. 
We kwamen weer samen, 
koffiedrinken, bingo, sjoelen. 
We gingen er weer voor. Ook 
al mochten er binnen niet veel 
activiteiten meer doorgaan. 
Buiten mocht wel. Met dank 
aan Henk Aikema hebben we 
mooie muziekmiddagen gehad. 
Bewoners teerden hier even 
weer een aantal dagen op en 
zagen het weer positief in. Het 
geluk was het mooie weer; 
hierdoor konden we steeds 
met onze bewoners buiten zijn. 
We hebben dan ook meerdere 
momenten van het mooie weer 
genoten. 

Op dit moment doen we 
andere activiteiten. Geen 
activiteiten die groots gevierd 
kunnen worden, maar we 
zoeken nu dingen op die we 
wél kunnen doen. We maken 
nu de entree gezellig. Een 
winterdecoratie en met Pasen 
was de hal versierd, evenals 
de zaal. Ook Koningsdag werd 
hier niet vergeten. De driekleur 
werd gehesen en de zaal 
werd met rood, wit en blauwe 
slingers versierd. Onze nieuwe 
uitdaging is de hal aankleden 
voor het EK voetbal en het 
vervolg erop zijn de Olympische 
spelen.

dienst van Carex of Woonzorg 
in. Nu hebben we de hoop dat 
we vanaf augustus/september 
toch weer grotere activiteiten 
mogen organiseren, zoals een 
zomermarkt en voor onze 
bewoners een leuke sportieve 
buitenactiviteit. Vooral hopen 
we weer te mogen starten 
met het Hippolytushoes 
koor: De Golden Hippy’s, De 
Breiwichters en alle andere 
grote gezamenlijke activiteiten. 

Door de corona dreigden er 
toch ook een aantal mensen 
in de eenzaamheid weg 
te kwijnen. Het mooiste 
compliment is misschien wel 
dat de huisarts de mensen 
doorverwijst en hun erop 
attent maakt dat er in het 
Hippolytushoes plek is voor 
ouderen om samen te koffie te 
drinken, een balletje biljarten 
of een kaartje leggen. Gewoon 
samen zijn en een praatje 
te maken. Noem maar op. 
Onze volgende project is 
knikkerzakken maken voor 
de voedselbank. We hebben 
heel veel knikkers ontvangen 
hiervoor. Mocht u nog knikkers 
hebben die je toen bij de Plus 
kon verzamelen. U mag ze 
ook bij ons inleveren. Naast 
het organiseren van diverse 
activiteiten, is er ook nog iets 
anders waar ik persoonlijk (en 
ook mijn mede-vrijwilligers) 
heel erg trots op ben: sinds 
1 maart hebben wij in het 
Hippolytushoes een opbaar/
familiekamer. In sommige 
gevallen lukt het niet dat je 
dierbare thuis wordt opgebaard 
na het overlijden. Voorheen 
kon men opgebaard worden 
bij Robbe. Sinds 1 januari 2020 
is dit niet meer mogelijk. Niet 
alleen in Middelstum maar 
ook in Kantens is geen ruimte 
meer om te worden opgebaard. 
Samen met Ab Hooijer hebben 

we alles in het werk gesteld 
om in het Hippolytushoes een 
opbaarkamer te realiseren. 
En dit is dan ook gelukt. Iets 
waar we erg trots op zijn. De 
uitvaartverzorgers uit de regio 
zijn hiervan op de hoogte, maar 
mocht u vragen hebben dan 
kan er ook gebeld worden naar 
Ab Hooijer (06-25246764).

Ik kan nog uren doorvertellen 
wat we in het Hippolytushoes 
doen met de bewoners en 
vrijwilligers. Als de corona 
voorbij is en we meer mogen 
dan wil ik iedereen ook van 
harte uitnodigen om een 

keer langs te komen. Want 
het Hippolytushoes is meer 
als de naam Hippolytushoes. 
We hebben een atelier, een 
naaiatelier, een diëtiste, 
vele muzikanten, exposities, 
bloemschikmiddagen, 
knutselmiddagen, markten en 
noem maar op. We gaan voor 
het gezellig samenzijn. Zijn er 
vragen over onze activiteiten, 
neem gerust contact met mij 
op: ik vertel er graag over. 
(hippolytushoesverzoamelstee 
@hotmail.com) 

Klaziena Werkman
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Beste lezer,

in deze nieuwsbrief een korte update van Stichting Project 
Oekraïne. Door het coronavirus kunnen we niet alles meer doen 
zoals we gewend waren en is het lastiger om op bezoek te gaan 
in Oost-Europa én om hier in Nederland acties te organiseren om 
geld in te zamelen. Hieronder in de update kunt u lezen dat het 
coronavirus ook in Oost-Europa rondgaat, met alle gevolgen van 
dien.

Wij wensen jullie allemaal goede gezondheid.  
Bestuur Stichting Project Oekraïne 
Marjan, Peter, Ellen, Ronald en Arjan

Oekraïne
2020 is een erg zwaar jaar geweest en ook het 1e kwartaal van 
2021 was nog zwaar. Er zijn veel besmettingen met het Covid-
virus en nagenoeg geen behandelingen tegen het virus en er 
wordt weinig gevaccineerd. Testen op het virus kan, maar het 
duurt vaak lang voordat de uitslag er is en de overheid vergoed 
dit niet. Scholen en kinderdagverblijven zijn veel dicht geweest. 
Veel kinderen zijn thuis en kunnen geen online onderwijs volgen 
omdat de middelen hiervoor niet aanwezig zijn. Voor de ouders 
zijn er weinig mogelijkheden om geld te verdienen. Veel mensen 
werken normaal gesproken in Hongarije maar zonder negatieve 
testuitslag kun je niet over de grens. Er zijn wel enkele mensen 
overleden, maar de meeste mensen met Covid hebben lichte 
klachten (gehad). 

Moi,

Ik ben Harrie Westra, geboren in ’t Lage van de Weg op 3 april 
1953. Ik ben het derde kind uit een gezin van zeven kinderen, 
waarvan er vier in ‘t Lege zijn geboren en drie in Kantens.

In 1956 zijn mijn ouders 
naar Kantens verhuisd en 
kwamen we te wonen aan 
de Langestraat 37, tegenover 

smederij Pluister. Toen we 
later naar de Poelestraat 6 
verhuisden, heeft Tuitman daar 
een groentewinkel gehad.

Mijn vader kwam te werken 
bij loonbedrijf Jager aan 
de Stitswerderlaan. Ik heb 
mijn hele jeugd in Kantens 
doorgebracht en ook 
het nodige kattenkwaad 
uitgevreten; dat hoorde erbij 
in die tijd. Belletje drukken, 
raampje tikken enz.

Ook waren wij vaak in het 
voorjaar eendeneieren en 
kievitseieren aan het zoeken, 

wat ons soms in hachelijke 
situaties bracht als de politie 
achter ons aan zat. Wij zijn 
trouwens nooit gepakt, daar 
waren wij te gewiekst voor.

Mijn vader was anti-sport en 
daarom geen voetbal en zo 
voor ons. Toen ik 18 werd en 
zelf geld verdiende, ben ik 
stiekem op voetbal gegaan 
samen met mijn jongere broer 
Kees. Dat stiekem duurde niet 
lang omdat ik in het eerste 
elftal speelde en er verslagen 
in de Ommelander Courant 
kwamen. Daar waren wij thuis 
op geabonneerd en pa las het 
ook.

Pa was toen ook wel trots 
op mij. Zeven jaar heb ik bij 
vv K.R.C. gevoetbald en ben 

ik jeugdleider geweest van 
meerdere teams.

In 1974 ben ik in militaire 
dienst gegaan voor mijn 
nummer en heb ik het tot 
korporaal geschopt als 
chauffeur/monteur. In 1978 
ben ik bij de vv Middelstum 
gaan spelen omdat ik het 
geschop in de tweede klas 
onderafdeling meer dan 
zat was. De voorzitter van 
Middelstum trof mij op een 
zaterdagavond in de Posthoorn 
en vroeg of ik bij hen kwam 
spelen. Dat heb ik dus gedaan 
en het heeft mij veel gebracht: 
een hele lieve vrouw Trijnie, 
twee lieve kinderen Karsten en 
Ylona, een lieve schoonzoon 
Dennis en twee schatten van 
kleinkinderen Elynn en Finn.

Mijn zoon Karsten is inmiddels 
32 jaar en heeft zes jaar aan de 
Rijksuniversiteit ICT gestudeerd 
en zijn master gehaald. 
Dochter Ylona heeft een vijf 
jarige HBO opleiding Human 
Resource Management gedaan. 
Wij zijn dus trotse ouders.

Ik heb mijn hele leven in de 
bouw gewerkt, twaalf jaar bij 
Groenewold in Onderdendam 
en daarna 35 jaar bij de 
BAM in Zuidbroek, waar ik 
ook zeven jaar in de O.R. 
(Ondernemingsraad) heb 
gezeten. Inmiddels ben ik al 
weer zes jaar bij huis, waarvan 
twee jaar met AOW.

Samen met mijn broer Kees 
en zijn vrouw Foktje en mijn 
vrouw Trijnie zorgen wij 
voor ons zusje Fieneke, bij 
de Kantsters wel bekend. 
Fieneke is ook al 55 jaar en is 
de corona goed doorgekomen. 
Zij woont inmiddels 32 jaar in 
Sappemeer, eerst in PALLET en 
nu in de “Bloemenstaete”.

Ik ben uitgevlogen, de vlucht 
was maar twee en halve 
kilometer, toch alle goeds 
gewenst.

Met een vriendelijke groet, 
Harrie Westra

Roemenië Pir
Hieronder een mailtje die we onlangs van dominee Sándor uit Pir 
ontvingen:

Er is veel behoefte aan 
hygiënematerialen zoals: 
handgel, wegwerphand-
schoenen, mondkapjes, zeep 
en testen. Maar ook aan 
financiële steun. Er komen 
momenteel vrijwel geen 
groepen om projecten te 
doen, mede daardoor komt 
er ook minder geld binnen, 
terwijl er meer geld nodig 
is. Het christelijke meisjes-
weeshuis in Nagydobrony heeft 
bijvoorbeeld in één maand tijd 
acht tot negen nieuwe meisjes 
in de leeftijd van 2 tot 7 jaar 
een plekje moeten bieden; wat 
gelukkig ook gelukt is. Twee 
kantoren zijn omgebouwd 
tot klaslokalen en men heeft 
laptops voor online onderwijs 
kunnen regelen. Maar voor 
het weeshuis geldt ook: de 
kosten stijgen en er zijn minder 
inkomsten.

In de kampen is de situatie 
heel slecht. Het gaat moeizaam 
om daar hulp te bieden en de 
ouders kunnen hun kinderen 
niet helpen met onderwijs. 
De kinderen zijn dit jaar 
maar 11 á 12 dagen naar het 
kinderdagverblijf geweest. Dit 
werk staat nagenoeg stil op dit 
moment.

De armenkeuken heeft in de 
afgelopen winter door kunnen 
gaan met het diaconale werk 
en de maaltijdvoorziening.  
Men is wel heel voorzichtig 
geweest. Op dit moment 
hebben we nog geen update en 
foto’s ontvangen, maar ook dit 
project blijven we steunen. We 
hebben onlangs giften voor de 
keuken ontvangen, daar zijn we 
zeer dankbaar voor! 

“We are fine and we are healthy. 
For the girls is vacation till 4 of 
May.

There were more sick people 
in Pir, too. But without difficult 
problems. In corona virus only 
one person died from last year 
till nowadays, an old woman 
with 90 years age.

More people are vaccinated 
in Pir, we special not. We also 
wanted, but first we made 
analyses and it was discovered 
we have antigen in our blood. In 
February we had a cold (Ildikó , 
Sára and I) and it is possible we 
were sick with corona virus. In 
summer when we will not have 
antigen , we will vaccinate.

We have still many restriction 
in Romania, but I think not so 
severe than in Holland. 
It is very important the churches 
are not closed. In Easter time we 
also had sermon in church.

We wish you all bests 

We thank you your help with 
transport. It will be very useful, 
because we will start the 
renovation of church and we will 
have many works.

Greetings for the youngs also! 
God bless everybody! God be 
with you! Greetings, Sándor.”

Tot zover onze update, we 
hopen onze medemensen in 
Oost-Europa te kunnen blijven 
steunen. Dat kan door gebed, 
en wellicht later ook weer op 
andere manieren.

Koolzoad
Glèn geel bluit ’t koolzoad in de polder 
en om mien haarte wordt ’t aal kolder. 
Zoks oetdoagen komt oorlog van, 
moar d’ euliemeulen staait op zolder.

Simon van Wattum 
Oet: Twijstried
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Extra pakket zorgmaatregelen voor huurders 
van De Delthe 
(en SUW bij versterken en sloop-nieuwbouwen van woningen door aardbevingen)

Op dinsdag 11 mei jl. hebben De Delthe, SUW en de vertegenwoordigers van hun huurdersorganisaties hun handtekening gezet onder 
een aanvulling op het bestaande sociaal plan van de corporaties. In de ‘Regeling versterkingsopgave’ zoals de aanvulling wordt 
genoemd, staat beschreven waar huurders recht op hebben wanneer hun woning wordt versterkt of gesloopt en nieuw gebouwd als 
gevolg van de aardbevingsproblematiek.

De regeling is het resultaat 
van een goede samenwerking 
en reeks gesprekken 
tussen de corporaties en 
huurdersorganisaties. 

Harry Oosting, bestuurder 
van Stichting Uithuizer 
Woningbouw (SUW): “Door 
de aardbevingen in onze 
omgeving vernieuwen wij 
en De Delthe een groot deel 
van onze woningen. Voor 
huurders is dat ingrijpend 
en daarom is het belangrijk 
dat het sociaal plan compleet 
is en past bij de behoeften 
van huurders. Daarvoor was 
een aanvulling nodig op ons 
sociaal plan. De inbreng van 
de huurdersorganisaties was 
daarbij belangrijk. Daardoor 
ligt er nu een regeling met 
veel aandacht voor de stappen 
waar huurders mee te maken 
krijgen en oplossingen 
waardoor huurders zo weinig 
mogelijk last ervaren van de 
situatie”.

Praktische regelingen waar 
huurders wat aan hebben 
Huurdersvereniging De Delthe 
en Huurdersorganisatie 
Uithuizen (HOU) zijn nauw 
betrokken geweest bij het 
opstellen van de Regeling 
Versterkingsopgave. Miranda 
Slob, voorzitter van de HOU: 
“Wij hebben steeds het belang 
van huurders voorop gesteld 
en daardoor is het een regeling 
geworden die praktisch en 
duidelijk is. Ook is er ruimte 

voor maatwerk omdat situaties 
soms verschillend zijn”.

De regeling beschrijft waar 
huurders recht op hebben 
tijdens het versterken of sloop-
nieuwbouwen van hun woning, 
zoals tijdelijke huisvesting 
en vergoedingen. Ook is er 
aandacht besteed aan het 
comfort in de vernieuwde 
woning. Joop …, voorzitter 
van Huurdersvereniging De 
Delthe: “In de regeling is een 
lijst opgenomen van extra 
zaken die huurders door 
de corporatie kunnen laten 
uitvoeren, zoals het plaatsen 
van een buitenkraan of 
schuttingen”.

Start van een grote opgave 
De ondertekening van de 
Regeling Versterkingsopgave 
is het startsein voor een grote 
opgave waarin honderden 
woningen worden versterkt of 
gesloopt en nieuw gebouwd.

Rinze Kramer, bestuurder van 
De Delthe: “Dit is een grote 
uitdaging en daarom hebben 
we onze krachten gebundeld 
met SUW. We kunnen niet alle 
woningen tegelijk aanpakken 
en daarom werken we in fasen. 
Zo’n grote opgave vraagt veel 
geduld van huurders. Zij weten 
dat er ‘iets’ gaat gebeuren, 
maar het duurt soms lang 
voordat het echt duidelijk 
wordt wat dat is en wanneer 
we van start gaan. Om alle 
huurders zo goed mogelijk te 

Sinds juli vorig jaar woont de familie Wierda op de boerderij aan 
de Usquerderweg 21 in Rottum. Zij zijn vanuit Duitsland hier 
naartoe verhuisd. 

Hallo allemaal, 

Wij, Christiaan, Clarie, Milou en Norah zijn begin april in Kantens 
komen wonen, aan het Pastoriepad 1. Inmiddels hangen de 
meeste lampen en zijn (bijna) alle dozen uitgepakt, dus hebben 
we tijd om onszelf te introduceren in het dorp. 

Els heeft na de middelbare 
landbouwschool in de 
melkveehouderij gewerkt, 
maar is sinds 2016 als 
projectleider aan het werk in 
de glasvezelbranche. Omdat 
haar werkgever en projecten 
nog in Duitsland zitten, reist 
ze twee tot drie dagen per 
week een behoorlijke afstand 
naar haar werk. Daar komen 
in deze coronatijd ook nog de 
vervelende coronatests bij ... 

Foppe, haar man, komt 
oorspronkelijk uit Friesland 
en heeft altijd in de 
melkveehouderij gezeten. 
Het gezin heeft acht jaar op 
twee plekken in Duitsland een 
melkveebedrijf gehad, maar 
door de te lage melkprijs en de 
hoge kosten voor onderhoud 
van gebouwen werd dit 
te duur. Nu runt hij het 

melkveebedrijf in Rottum, waar 
ongeveer 125 koeien staan. 
Zoon Bryan is de grootste hulp 
voor hem, dochter Gwen helpt 
af en toe ook mee. 

Bryan van 14 rijdt graag op 
de tractor, en speelt in z’n 
vrije tijd games zoals Warzone 
en Minecraft. Ook vist hij op 
snoek in de dichtbij gelegen 
Helwerdermaar. Hij is van 
plan om na zijn middelbare 
school naar het MBO Terra te 
gaan en dan als loonwerker te 
beginnen. 

Dochter Gwen van 11 zit op 
het Gomaruscollege in de 
stad Groningen. Zij gaat naar 
het VWO en moet nu nog de 
keuze maken tussen atheneum 
of gymnasium. Zij is gek op 
katten: de familie heeft op 
het moment ook een aantal 

jonge kittens, deze zijn bedoeld 
voor andere gezinnen. Als u 
interesse heeft in een jong 
katje, kunt u mailen naar: 
e.wierda@hotmail.com .

Het bevalt de familie Wierda 
prima in Rottum, ook al hebben 
ze door corona nog weinig 
contact kunnen maken met 
buurtgenoten. In Duitsland was 
het als buitenstaander toch wat 
moeilijker om contact te krijgen 
met lokale bewoners. 

Het plan is om - als de corona 
voorbij is - alsnog een keer de 
buurtgenoten uit te nodigen 
voor een nadere kennismaking.

Familie Wierda

Christiaan werkt bij 
een reclamebureau als 
websitebouwer en Clarie werkt 
als wijkverpleegkundige in de 
thuiszorg in Winsum. Milou (4) 
gaat sinds kort naar de Klim-op 
in Middelstum en Norah (2) is 
nog gezellig thuis. Wij komen 
uit Harderwijk en vinden het 
heerlijk om nu zo landelijk te 
wonen. Daarnaast is Clarie in 

Onderdendam opgegroeid, 
dus de omgeving kennen we al 
aardig goed.

Hoewel we nog genoeg klusjes 
te doen hebben, zijn we al 
aardig gewend. We hopen het 
dorp en de mensen steeds 
beter te leren kennen. Tot 
ziens!

Fam. Spelmink

begeleiden hebben we extra 
bewonersconsulenten ingezet 
die gedurende de hele opgave 
beschikbaar zijn. 

Meer weten over de 
versterkingsopgave?  
Neem dan contact op met de 
bewonersconsulent van één 
van de corporaties.

Workshops “Good Moods”
Leer meer over hoe je zenuwstelsel invloed heeft op je welzijn en 
hoe gewoontes invloed hebben op je energie en stemming.

Jitske Hoekstra organiseert in 
juni en juli workshops, waar 
samen oefeningetjes gedaan 
worden en leefstijltips aan 
bod komen voor een goede 
basis voor een energiek 
dagelijks leven en een positief 
verruimende geest. Deelname 
kost € 22,50 p.p. inclusief koffie, 
thee en gezonde hapjes voor 

twee tot zes deelnemers. De 
workshops vinden plaats in t 
Schienvat van 10.30 tot 13.00 
uur op zaterdag 6 juni, zaterdag 
20 juni en zaterdag 4 juli. 
Opgave tot 48 uur voor datum 
via info@fysiotherapiekantens.
nl of 06 2277 9770.

Jitske Hoekstra
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Verhoalen  
oet Röppen
Toun k elf joar was, waarkte mien pa as aarbaider bie boer 
Van Weerden, eerste boerderij rechts op Doodstilsterweg 2 bie 
Röppen. 

k Haar vekaanzie en ging 
oet vervelens mit pa noar 
boerderij tou, den haar k wat 
om haanden ja. Zai mozzen 
dij moandag aarten loaden 
veur Wilco, conservenfebriek 
ien Azzen. Dizze febriek was 
doudestieds n zusterbedrief 
van Rixona ien Waarvum. 
Aarten mozzen op twij 
vrachtwoagens oet Beem deur 
pa en nog n aarbaider loaden 
worden. Op zundagnaacht was 
der nuver wat wotter valen en 
t laand was sjompenat. Dou 
baaide vrachtwoagens loaden 
waren, kwamen ze nait meer 
van stee, muurvaast zaten ze 
ien de swoare zeeklaai van 
Röppen. Boderieders oet Beem 
begonnen hom wat te kniepen, 
zai konnen ja nait mit heur 
vrachten vot.

Moar boer reed mit zien 
jeep noar boerderij tou en 
kwam mit n joekel van n 
rupstrekker weerom noar t 
laand. Rupstrekker trok baaide 
woagens ain veur ain mit veul 
vertoon van kracht en macht 
oet de swoare zeeklaai noar 
weg tou. t Laand was net n 
slagveld worden mit daipe 
goaten en sporen, net of der 
bommen op t laand valen 
waren. Mor boer zien aarten 
binnen toch dij dag ien Azzen 
ien blik kommen.

Ien t zulfde joar is ien Röppen 
leste kermis west. Bie 
kroug van Boatemoa dizze 
moal, omreden krougboas 
Sprenger nait mit dee aan 
organizoatsie. Sweefmeulen 
ston op twijsprong bie kroug en 
schaittent en euliebollenkroam 
veur kroug. k Wait nog as 
de dag van guster dat op 
zundagoavend mien olle 
buurjong op Kloosterweg, 
Bertus Roggeveld oet 
sweefmeulen valen is. Hai is 

toun mit n smak oet t bakje 
vlogen bie femilie Pieterman 
tegen t hek aan. Bertus haar 
nogaal wat mankementen aan 
lief en leden. Hai haar ain van 
zien bainen broken en wer 
noar t zaikenhoes ien Stad 
brocht. Noa dat joar is der gain 
kermis weer ien Röpen west, 
wat toch wel schaande was. 
Vrouger was kermis ien Röppen 
wied ien omtrek bekìnd, woar 
n bult volk op òfkwam. Ien 
viefteger joaren waren der 
wel vief krougen ien dörp. Dat 
mout ien dij joaren n gezellige 
boudel west hemmen.

Ien joaren 1965-1968 mos k 
veur vv K.R.C. toto lopen ien 
Röppen. Doar kreeg club geld 
veur van KNVB om clubkas wat 
te spekken. k Kreeg tien cent 
per formulier en k mos wel 
datteg hoeskes òflopen. Op 
wonsdagoavend ging k op pad 
en t leste hoeske was bie opa 
en opoe Bolt op t Lage Eind 11. 
Doar kreeg k kovvie mit n plak 
olwieven derbie van bakker 
Diek oet Kannes. Mien opoe 
was laifhebber van voetbalen. 
Ien dij tied was der voak 
voetbal op tillevizie, toun nog 
Nederland 1 en 2. Feyenoord, 
Ajax en PSV deden voak mit 
aan Europacup 1 en 2.

Opoe was knap fanatiek bie 
t voetbalen. Ook ien Röppen 
as vv De Robben voetbaalde. 
Doar deden heur aacht 
zeunen en n schoonzeun mit 
ien t elftal. vv De Robben was 
vrouger n prima team en opoe 
ging aaltied bie t veld kieken. 
Bloudfanatiek was ze den, ook 
verboal dee ze goud mit. Mor 
wie konden goud mit mekoar 
akkedaaiern, k mout der nog 
voak aan denken.

Kees Bolt

EERDBEVENSBLUES
veur Anneke en Jaap

k Bin baang 
k Bin baang 
k Bin baang 
en dat al zo laang. 
Vuil mie naargens meer thoes. 
k Heb eerdbevensblues.

Blouddrok te hoog, 
pillen veur moag, 
trillens in t oog,  
krieg hom nait meer omhoog, 
stok in kroag, 
k wil nait meer noar hoes, 
k heb eerdbevensblues.

Roezie mit kinder 
gramniedig op vraauw, 
t gaait aal moand minder. 
k Snötter, k bin aaskegraauw. 
Hail nacht lig k wakker 
mit vraauw van bakker. 
k Wil nait meer noar hoes. 
k Heb eerdbevensblues.

Haail dag al oet t lood 
van scheuren in t hoes. 
k Wol net zo laif dood. 
k Heb eerdbevensblues.

Staait weer n kontroleur 
veur mien schaive deur, 
het weer n beter plan. 
wordt hai nog beter van. 
k Bin baang van mien hoes. 
k Heb eerdbevensblues.

t Hoes is ontwricht. 
k Bin riep veur t gesticht. 
Veur mien laifste wicht 
sloa k deure dicht. 
k Wol dat der n inde kwam 
aan sjikaneren van NAM 
en passipanten in Den Hoag. 
Ligt mie n stain op moag: 
woar vind k nog n hoes? 
k Heb eerdbevensblues.

k Bin baang 
k Bin baang 
k Bin baang 
en dat al zo laang. 
Vuil mie naargens meer thoes, 
k heb eerdbevensblues. 

Door Rieks Holtkamp uit 
Eindhoven, neef van Anneke 
Nieborg (Kantens)
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Agenda Rottum
 
29 mei t/m 10 augustus 
Kerk Rottum 
10.00 – 17.00 uur 
Expositie Geurt Busser - 
Waddenschilder: Van Rottum 
naar Rottum 
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) 
15.00 - 17.30 uur 
Boeken-Lees-Kamer 

Zaterdag 
08.00 – 21.00 uur 
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak)

*) Vanwege de 
coronamaatregelen is er 
voorlopig geen spreekuur in 
t Schienvat met versterkings-
coördinator 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 30 mei 
09.30 uur – ds. H. Venema

Zondag 6 juni  
14.30 uur – ds. J. Plug

Zondag 13 juni  
09.30 uur – ds. L.G. Boonstra

Zondag 20 juni  
09.30 uur – leesdienst

Zondag 27 juni  
09.30 uur - leesdienst

Bij goed weer zullen de 
diensten buiten gehouden 
worden.  
Voor plaats en tijd kunt u de 
website raadplegen: kantens.
gkv.nl 

KERKDIENSTEN CHR. GEREF. 
KERK KANTENS

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

Zondag 6 juni 
14.30 uur – kand. J. van 
Limbeek

Zondag 13 juni 
09.30 uur – ds. J. Sijtsma

Zondag 20 juni 
14.30 uur – ds. J. Oosterbroek

Zondag 27 juni 
09.30 uur – nog niet bekend 
14.30 uur – nog niet bekend 

Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum 
 
Antoniuskerk  
 
Zondag 30 mei  
09.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk 
 
Zondag 6 juni 
9.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk 
viering Heilig Avondmaal

Zondag 13 juni 
9.30 uur – da. N.C. Meihuizen

Zondag 20 juni 
9.30 uur – mevr. H.H. 
Oosterdijk, Appingedam

Zondag 27 juni 
9.30 uur – drs. J.W. Bassie, 
Groningen 

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

De groeten van Lammert
Hallo allemaal,

zoals jullie weten ben ik al enige tijd niet thuis in Kantens. In 
maart ben ik naar het ziekenhuis gegaan omdat ik onwel was 
geworden. Na twee weken in het ziekenhuis ben ik in de Twaalf 
Hoven terecht gekomen om te revalideren. Ik ben hier goed 
aangesterkt en nu mag ik dinsdag de 25e mei weg. Helaas kom ik 
niet meer terug in mijn vertrouwde huisje in Kantens.

Ik ga verhuizen naar De 
Tjamme in Beerta. Mijn zoon 
woont daar en dan zien we 
elkaar wat vaker.

Het is allemaal wat snel gegaan 
en dus kan ik geen afscheid 
meer nemen van de mensen 
waar ik veel omgang mee had. 
Ik zal mijn adres hieronder 
vermelden en als het u het 
leuk lijkt, kunt u mij een kaartje 
sturen of een brief... 

Misschien zien we elkaar nog 
eens weer!

De Tjamme 
Hoofdstraat 261 
9686 PC Beerta

Met vriendelijke groet, 
Lammert Riepma

Boeken-Lees-Kamer  
weer geopend!

Vanaf vrijdag 28 mei is de 
Boeken-Lees-Kamer weer 
voor iedereen geopend!  
Je bent welkom tussen 15.00 
en 17.30 uur.

Anneke van de Graaf
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Foto van de maand
Wat is het ook al weer? Je schaapjes of je scheepje op het droge hebben?
 
© Fotografie Fred Reiffers

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. 

De alternatieve wandelvier-
daagse 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.

Wil je je alsnog opgeven, dat 
kan! App dan zo snel mogelijk 
naar: 06 4613 9099.

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

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.


