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Doorstart Schienvat-bestuur
Zó zag het eerste briefhoofd van stichting S.C.W. t Schienvat eruit. Dat is lang geleden en er zijn 
intussen veel besturen van de stichting geweest tot aan nu. ‘Nu’ betekent dat vanaf 5 juli 2021 
zich een nieuw bestuur van acht personen heeft gevormd. Het nieuwe bestuur is meteen van start 
gegaan en heeft een onderzoek gehouden via een enquête onder de dorpsbewoners. Om te meten 
wat de gedachtegang is en wat er leeft met betrekking tot het dorpshuis. Deze enquête geeft 
richting en inhoud aan de wensen en eisen die aan het dorpshuis gesteld zijn. De enthousiaste 
reacties geven het nieuwe bestuur een steun in de rug.

We weten allemaal dat de 
gemeente Het Hogeland 
een gelijkheid in subsidie 
voor al haar dorpshuizen 
heeft ingevoerd. Dat houdt 
voor t Schienvat in dat er 
fors minder subsidie wordt 
verstrekt. Dat wil dan weer 
zeggen dat we, om aan onze 
financiële verplichtingen 
te kunnen voldoen, de 
organisatie van t Schienvat 
anders moeten inrichten. In 
deze doorstartperiode, is de 
organisatie in het dorpshuis 
aangepast. Hoe het zal gaan 
in de keuken, dat zal worden 
bepaald door de keuken-groep 
onder leiding van Henny Baron. 
Zo ook is de schoonmaak in 

handen van de schoonmaak-
groep onder leiding van 
Anneke van de Graaf. Dit 
draait volledig op enthousiast 
vrijwilligerswerk. 

Omdat de subsidie ernstig 
is verlaagd, zal bij andere 
instanties aangeklopt moeten 
worden. Gelukkig zijn er 
verschillende fondsen die geld 
verstrekken aan dorpshuizen in 
nood. En deze zullen allemaal 
benaderd worden. Gesprekken 
worden daarover al gevoerd.
In tegenstelling tot vorige 
besturen zal er nu met 
regelmaat een artikel in t 
Lougnijs geschreven worden 
over het reilen en zeilen van 

het dorpshuis. Buiten de 
agenda om is het natuurlijk 
ook goed om te weten hoe de 
ontwikkelingen zich voordoen. 
Bijvoorbeeld: Uit de enquête 
kwam naar voren dat 77% van 
de mensen die de enquête 
hebben ingevuld, de horeca-
functie, het restaurant, van 
belang vindt. Dan denk je; is 
er een goede kok te vinden 
voor de weekeind-dorpstafel-
maaltijd die dat kan uitbaten. 
En zo zijn er nog veel meer 
wensen in te vullen voor 
ons dorpshuis - wat een 
gemeenschapshuis is - en wat 
levensbeschouwelijk neutraal 
is. Dus iedereen is van harte 
welkom!



2 3

Wat de agenda betreft kunnen 
alle gebruikelijke en nieuwe 
activiteiten vanaf begin 
september weer opgenomen 
worden en plaatsvinden.

Het nieuwe bestuur bestaat 
uit: Rinie Meihuizen/
voorzitter, Jitske Hoekstra/
penningmeester, John van de 
Rijdt/secretaris, Henny Baron/
keuken en horeca-groep 
(samen met Diana Konings en 
Suze van Haaster), Anneke van 
de Graaf/schoonmaak-groep 
en Arnold Doornbos/algemeen 
lid.

Wij als bestuur hebben er zin 
in om van het dorpshuis een 
levendig gemeenschapshuis 
te maken waar iedereen 

zich thuis kan voelen. Het is 
vreemd om op te merken 
dat veranderingen vaak een 
combinatie van verschillende 
factoren zijn. In ons geval is 
het: de herindeling van de 
gemeente Het Hogeland met 
een nieuw dorpshuizenbeleid, 
de coronapandemie en het 
daardoor wegvallen van 
inkomen voor het beheer. Het 
beheer door Jan en Ageeth 
Westerlaken is voor hun 
buitengewone inzet alle lof toe 
te kennen en het is te prijzen 
dat door hen zoveel leuke en 
goede initiatieven zijn ontstaan. 
Het is voor het nieuwe bestuur 
niet zo eenvoudig dit te 
evenaren.

Het Bestuur

Uw naam is?
Corrie Lenstra-Boon, 
Oosterweg te Kantens
 
Wat at u als kind het liefst? 
Ik ben geboren op 31 
december en voor mijn 
verjaardagseten vroeg ik 
‘bruine bonen met sla’. De 
bruine bonen waren geen 
punt, die waren verkrijgbaar. 
Maar begin jaren ’50 was sla 
in december erg moeilijk. 
Mijn lieve moeder liep dan 
5 km naar de stad en wist in 
het centrum sla te vinden. Ja, 
dat vergeet je niet meer. Nog 
steeds hou ik van sla. En van 
mijn moeder, al leeft ze allang 
niet meer.

Wat deed u het liefst in de 
kinderjaren? 
Lezen en buiten spelen met de 
andere kinderen in de buurt (in 
1954-1960 waren dat er altijd 
heel veel). Maar ook met kleine 
kinderen spelen (oppassen), 
handwerken (ik had als 
9-jarige een ‘handwerkclub’ 
opgericht), vlotjes bouwen en 
varen in de Schie, wandelen 
met de wandelclub (tussen 
de 7 en 15 km in de groep 
allemaal met kostuum en de 
hele weg zingen!), gymmen, 
zingen en musiceren (op de 
Volksmuziekschool eerst 
blokfluit, daarna accordeon). In 

Schoonmaak-groep t Schienvat
Omdat een ieder uit Kantens inmiddels wel weet wat er aan de 
hand is met ons dorpshuis, is het ook duidelijk dat er het e.e.a. 
moet gebeuren voordat we weer kunnen opstarten met allerlei 
activiteiten. 
En daar hoort ook het schoonmaken van het dorpshuis bij. Dat 
was een grote kostenpost op de begroting en aangezien de 
subsidie dramatisch is gekort, kunnen we door samenwerking van 
een aantal vrijwilligers flink wat besparen op die kostenpost. Zo 
ga ik zelf bijvoorbeeld  de bovenverdieping schoonhouden en de 
keuken-groep houdt de keuken al schoon.
 
Oproep
Het plan is nu om met een clubje mensen gezamenlijk het 
schoonmaken aan te pakken. Een vast clubje kan een licht 
takenpakket uitvoeren tegen een kleine vergoeding. Aan tijd 
ben je maar drie uur per maand kwijt, als zich tenminste genoeg 
mensen aanmelden. Want dat is wel een belangrijk gegeven: er 
dienen zich voldoende mensen te melden. Zo maken vele handen 
licht werk! 
Je kunt je opgeven door mij een mail te sturen, dan kan ik later 
het geheel coördineren. Mijn mailadres is: annekevandegraaf@
gmail.com 
 
Een briefje met je naam en telefoonnummer in de brievenbus kan 
ook natuurlijk. Het adres is Langestraat 27. 

Anneke van de Graaf

de zomervakantie met ouders 
en broers een paar weken 
fietsen en (vrij) kamperen met 
onze zelfgenaaide tent. 

Wat was uw grootste hobby? 
Poppenkast spelen (doe ik 
nog!!), maar ook boetseren, 
handwerken, knutselen met 
van alles en nog wat. 

Welk beroep heeft u 
uitgeoefend? 
Ik was 35 jaar lang kleuter- 
leidster/groepsleidster, totdat ik 
hier in Kantens kwam wonen.

Wat is uw grootste ergernis? 
Heb ik niet.

Wat mist u tegenwoordig het 
meest uit uw jeugdjaren? 
Het ontdekken van de wereld 
met de onbevangenheid van 
een kind.

Waarover maakt u zich 
tegenwoordig de meeste 
zorgen? 
Eigenlijk over alles en iedereen 
een beetje.

Wat zou u graag nog eens 
willen doen? 
Zweefvliegen.

Wie schrijft er volgende keer 
met de kroontjespen? 
Gerda Onnes.
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Tuin & zo
Tsja, zomer 2021. Wat zullen we daar nu eens over melden? 
Geen echt warm zomerweer tot nu toe, maar ik moet eerlijk 
zeggen dat ik het, in tegenstelling tot vorig jaar, wel een 
plezierig tuinjaar vind. Een beetje aan de koude kant, maar de 
vele regenbuien hebben de bomen en struiken goed gedaan. 
Het staat er allemaal fris en mooi groen bij. De bramen zitten 
hartstikke vol en de Japanse Wijnbes draagt meer dan goed, 
evenals de frambozen. Nog nooit zoveel lekkere vruchten gehad.
 
Omdat het niet al te warm 
is, bloeien de bloemen 
langer! Floxen, teunisbloem, 
kardebol; het is een genot 
om naar te kijken. En de 
jasmijn en kamperfoelie; wat 
heb ik van hun bloemen en 
geuren genoten en met mij 
de vlinders, bijen en vooral de 
nachtvlinders. Dat fladdert en 
wiebelt hele nachten rond die 
struiken, geweldig. 
De vijver staat lekker vol met 
de roze en witte waterlelies, 
ranonkels en natuurlijk de 
krabbenscheer die maar blijft 
bloeien. 

Vorig jaar was op een gegeven 
moment de put leeg en 
omdat ik geen kraanwater wil 
gebruiken - te goed voor de 
tuin -, was het sneu om die 
vijver zo leeg te zien. Dat is dit 
jaar geen enkel probleem en 
dus hebben ook de kikkers het 
zeer naar hun zin. 
Ja, boontjes, peulen, 
kapucijners en sla hebben het 
minder gedaan omdat de kou 
niet echt wilde wijken en de 

slakken dol op regen zijn, maar 
ach dat hoort bij het tuinieren.
 
Jammer was het wel dat er 
geen pruimen aan de bomen 
zaten - echt te koud -, maar 
de appelbomen zitten vol 
met prachtige appels. We 
hebben de eerste appelmoes 
al geproefd. Dat is toch wel 
een rijkdom zo’n simpele 
appelboom.
 
Een andere boom die het niet 
zo naar de zin had, was de 
vijg aan de straatkant. Vele 
vruchten zijn er vanaf gevallen. 
Goed; volgend jaar een nieuwe 
kans. Maar de kleine vijg in het 
kippenhok hangt tjokvol, dus 
dat wordt lekkere vijgenjam dit 
jaar. Kennelijk doet ie het goed 
op kippenmest….
 
Wie weet wat de maand 
september ons nog gaat 
brengen: het kan zo’n prachtige 
volle maand zijn met veel 
opbrengsten uit de tuin en vele 
bloeiers. Ik hou u op de hoogte.

Anneke van de Graaf

Op vrijdag 27 augustus van 14.00 tot 18.00 uur  
vindt de feestelijke opening plaats van het Dierenparkje. 

Komt allen om deze nieuwe ontmoetingsplek  
in het dorpte bewonderen!

Collecte 2021
Naar aanleiding van onze oproep in het vorige Lougnijs, hebben 
we weer vele bijdragen van u mogen ontvangen voor de collecte 
van t Lougnijs; zowel contant als via de bank. Héél hartelijk dank 
hiervoor! 
Helaas was de opbrengst wel wat lager dan voorgaande jaren. 
Dus mocht u, om welke reden dan ook, nog geen gift gedaan 
hebben, dan kan dat natuurlijk nog steeds.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL25 RABO 0342 2179 33 t.n.v. 
t Lougnijs, of het bedrag contant in het collectezakje afgeven aan 
de Bredeweg 1 te Kantens.

Met vriendelijke groet,
Alette de Vries-Rennen 
penningmeester

Opening Dierenparkje Kantens!
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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!

www.centrumvoorgezondheidvoorvrouwen.nl 
Facebook: centrum jarka

Stitswerder  
zomer Honing
Stitswerder Zomer Honing is beschikbaar in beperkte oplage en 
op natuurvriendelijke manier geimkerd.

Pot Stitswerder honing van 250 gram  € 5,00
Pot Stitswerder honing van 350 gram  € 6,50

Het was een lastig seizoen 
voor de bijen, vandaar dat 
de honingreserve beperkt 
is. Je mag de honing als 
een delicatesse zien. Om 
te voorkomen dat je voor 
een dichte deur staat is het 
handig eerst even te mailen 
polspaperpoems@gmail.com 
of te bellen M 06 2951 0753. 
Ophalen aan de deur kan op de 
Akkemaweg 9, te Stitswerd.

Bijen-weetje: 
De Stitswerder bijen hebben 
een stormachtig seizoen 
gehad. Het voorjaar was koud 
en nat terwijl de vruchtbomen 
in bloei stonden. Van de 
paardenbloemen in de 
boerenvelden hebben ze wel 
het een en ander kunnen 
halen, vooral stuifmeel om 
het jonge broed te verzorgen. 
De kastanjeboombloei was ook 

dankbaar; de nectar van de 
kastanje geeft een licht pittige 
honing die ze zelf hebben 
gehouden. 

In andere delen van Nederland 
hoor ik dat imkers in het 
voorjaar zelfs volken moesten 
bijvoeren of dat er zelfs 
volken verloren zijn gegaan. 
Dat hoefde ik gelukkig niet 
mee te maken dankzij de 
paardenbloemen in de 
boerenvelden om ons heen 
en jullie vroege bloeiers in de 
tuinen. 

Vroeger stond er vaker 
koolzaad in deze buurt of 
luzerne in juli/augustus, maar 
dat staat er nu niet meer of het 
staat te ver weg. Bijen vliegen 
twee kilometer en kunnen een 
snelheid op de wind van 30 
km/uur halen. 

In juni heb ik een zwerm 
geschept en doorgegeven aan 
een collega-imker. 

Het bijenseizoen loopt nu op 
het vaste land ten einde (een 
restje van de lindebloei in het 
dorp doet deze week nog iets 
goed, mits de zon schijnt). Op 
de Waddeneilanden, waar alles 
wat later is en meer diversiteit 
in de natuur heeft, breekt nu 
een goede tijd aan. Ook bijen 
die in Drenthe op de heide 
kunnen vliegen, hebben nu 
dracht.

Hier ronden we het haalseizoen 
af en gaan de bijen richting de 
herfst om zich voor te bereiden 

op het inwinteren. Dat 
betekent niet dat wat jullie 
in je tuinen hebben bloeien 
niet meer van belang is! De 
winterbijen moeten nog 
geboren worden en veel broed 
moet nog verzorgd en de 
winterhoningvoorraad moet op 
peil gehouden worden. 

NB: de bijen en daarna de 
mensen die van deze lokale 
delicatesse genieten zijn 
dankbaar voor jullie gifvrije 
en bloemrijke erf en tuinen.

Pol Wijnberg
polspaperpoems.wordpress.com
M 06 2951 0753
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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 en KindH 
een nieuw Kindcentrum 
gebouwd waarin kinderopvang 

Dansende Dekens
Ter voorbereiding van het Community Arts Project ‘Dansende 
Dekens’ in 2022 met, door en voor inwoners uit verschillende 
dorpen in Noord Groningen, zijn wij op zoek naar dekens.
U kent ze misschien nog wel: de ouderwetse AB dekens met 
blokken, of echte schapenwollen dekens en geruite wollen 
plaids, heerlijk warm.

KindH peuterspeelzaalwerk, 
kinderopvang en 
buitenschoolse opvang zal 
aanbieden. Wij nemen u graag 
mee in de ontwikkelingen. 

Bouw 
Op 31 mei werd het hoogste 
punt gevierd. De bouwvakkers 
kregen het traditionele 
“pannenbier” verpakt mee 
voor thuisgebruik uit handen 

de binnenzijde zijn uitgezocht 
zodat de schilders eind 
augustus aan de slag kunnen. 

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

Terrein 
De plannen voor de inrichting 
van het buitenterrein worden 
afgestemd. De buitenberging 
wordt in oktober geplaatst en 
de beplanting aangebracht, 
zodat gebouw en terrein in het 
najaar gelijktijdig opgeleverd 
kunnen worden. 

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, 
toekomstbestendige en veilige 
omgeving voor kinderen. In 
Het Hogeland worden 16 
scholen aangepakt. In het 
hele aardbevingsgebied zijn 
dat er 102 waarmee ongeveer 
400 miljoen euro is gemoeid. 
Daarvan komt ongeveer 200 
miljoen van de NAM, 100 
miljoen komt van het Rijk en 
het overige deel komt van 
gemeenten en schoolbesturen. 

Meer informatie 
Wilt u meer informatie 
over dit project? Mail dan 
naar scholenprogramma@
hethogeland.nl of bel met ons 
via 088 - 3458888 en vraag naar 
projectleider Wubbo Haaijer. 
Wilt u meer informatie over de 
aardbevingen en de versterking 
van gebouwen in Het 
Hogeland? Bezoek dan onze 
website www.hethogeland.nl/
aardbevingen

Op maandag 23 augustus werden zeven kinderen, die nieuw zijn op OBS Klinkenborg, getrakteerd 
op een ‘stoetboom’.

Een stoetboom is een tak 
waaromheen oorspronkelijk 
witte broodjes (stoetjes) 
werden gebakken. Stoeten, 
witte broodjes, werden vroeger 
alleen op hoogtijdagen gegeten 
en waren een lekkernij. Op 
de eerste schooldag na de 
zomervakantie kregen de 
leerlingen, die nieuw op school 
zijn, een stoetboom om het 
leed wat te verzachten en de 
gang naar school te associëren 
met iets prettigs. Tegenwoordig 
worden er kadetjes en 
krentenbollen in een plastic 
zakje aan de tak gehangen en 
ook lekkernijen, fruit of kleine 
hebbedingetjes worden aan de 
stoetbomen gehangen. Vaak 
zijn ze ook nog met slingers en 
linten versierd.

Deze traditie komt voor in 
het noorden van de provincie 
Groningen (globaal van 
Zoutkamp tot Delfzijl en ten 
noorden van Bedum), ook wel 
het Hogeland genoemd. Hoe 
lang de traditie al bestaat, is 
niet bekend. Waarschijnlijk 
ontstond ze pas in de (late) 
negentiende eeuw. 

Het verhaal dat de kinderen bij 
het uitdelen van de stoetboom 
verteld wordt/werd is: op 
de schoolzolder boven het 
lokaal van de bovenmeester 
groeit een stoetboom en 
bij een storm zijn er takken 
afgebroken. Daarna gaan 
leerlingen van de hoogste 

klas op zolder stampvoeten 
waarmee ze het vallen van 
de takken nabootsen. De 
afgebroken takken van de 
stoetboom worden vervolgens, 
ten overstaan van ouders en 
grootouders, uitgereikt aan 
de nieuwe leerlingen van de 
school. Na afloop worden de 
takken mee naar huis genomen 
waar ze blijven staan totdat alle 
traktaties eraf zijn. 

Tegenwoordig worden de 
meeste stoetbomen niet 
meer door de meester of juf 
vervaardigd, maar door de 
ouders of leerlingen uit de 
hoogste groep.Uit een onlangs 
gehouden enquête blijkt dat 
de stoetbomen nog op 25 
basisscholen op het Hogeland 
uitgereikt worden.

Heeft u deze nog in huis, 
ergens in een koffer of doos?
Laat het ons weten; wij komen 
graag met u in gesprek over 
de oorsprong van de deken 
en kunnen nader met u 
overleggen of wij misschien 
de deken mogen gebruiken 
voor de voorstelling, of dat u 
misschien deze in bruikleen 
wilt geven.  
Neemt u contact op via 

lawayarts@hotmail.com .
Doet u mee ?

namens Laway Arts
Oosterweg 4 Kantens
Pierik L Istelle
Macebo Mavuso

Nieuwsbrief - OBS Klinkenborg

van wethouder Kristel Rutgers 
die even hiervoor de vlag 
van gemeente Het Hogeland 
tot voorbij het hoogste 
punt hees. In juli worden 
de dakpannen gelegd en in 
augustus wordt er sedum op 
dakdelen aangebracht. Een 
sedumdak is een groendak 
met vetplantjes die nauwelijks 
onderhoud nodig hebben en 
erg sterk zijn. De sedumplant 

als dakbedekking werkt 
ook isolerend. In de winter 
beschermt het tegen de kou 
en in de zomer houdt het de 
warmte tegen. 
 
De buitenwanden worden 
voor de zomervakantie 
voorzien van steenstrips en 
de cementdekvloer zal ook 
nog worden aangebracht. 
Kleuren en materialen voor 
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Amsterdamse School: 
Architect Berend Jager en de VADO

Foto’s: Bouw garage en Bus gezelschap VADO  
(ovv uit: Beeldbank van Groninger Archieven).

Harry Haak woont in één van de laatste, nog in oorspronkelijke 
staat verkerende en overgebleven garages die in de 
Amsterdamse Schoolstijl in onze provincie zijn gebouwd aan de 
Pastorieweg in Kantens.

Het pand deed vanaf de 
jaren ’30 dienst als de 
onderhoudswerkplaats en 
dienstwoningen voor de 
Verenigde Automobiel Dienst 
Onderneming (VADO), de 
oorsprong van de rond 100 jaar 
geleden gestarte, ons bekende 
lijn 61.
De afgelopen 16 jaar is hij 
samen met zijn vrouw Marion 
bezig geweest om dit gebouw 
en interieur weer in originele 
staat terug te brengen. Het 
pand heeft inmiddels ook een 
monumentenstatus gekregen. 
Het idee is om in de toekomst 
door de inkomsten van de 
gebouwde vakantiewoning het 
onderhoud te kunnen blijven 
betalen.
Door zijn vak als restauratie-
architect, weet hij precies 
wat voor onderzoek voor 
deze restauratie uitgevoerd 

van 1884-1945. Hij was ook 
de uitvoerend architect van 
het Raadhuis in Usquert van 
Berlage.
Als er lezers zijn die weten of 
vermoeden dat zij in een pand 
wonen dat door Berend Jager is 
ontworpen, kunnen zij contact 
opnemen met deze stichting. 
Volgend jaar zal er een 
expositie en boek verschijnen 
over het werk van Jager. Meer 
informatie is te vinden op 
www.kerkonderdendam.nl .
Reacties kunnen gestuurd 
worden naar info@
dekerkonderdendam.nl t.a.v. 
Hans Stoelinga.

Reisgezelschap VADO
In het kentekenregister van 
de Groninger Archieven 
in Groningen heeft Harry 
een foto gevonden van een 

reisgezelschap onderweg. 
Deze foto is gekoppeld aan 
het kenteken van één van drie 
bussen van de VADO. Op deze 
foto houdt een reisgezelschap, 
bestaande uit jonge mensen, 
even pauze naast de bussen.
Harry heeft deze foto 
uitvergroot en gebruikt 
op het grote raam van de 
vakantiewoning die in de 
schuur gemaakt is en die 
oorspronkelijk dienst deed als 
remise voor de bussen. Net 
als op deze oude foto, vieren 
nu mensen uit het hele land 
vakantie in deze woning.
Als er lezers zijn van t Lougnijs 
die bekenden of familie 
herkennen, worden zij verzocht 
contact op te nemen via  info@
vakantiewoningvado.nl  t.a.v. 
Harry Haak.

Gert-Jan Koops

moet worden, zoals 
kleuronderzoek, maar ook 
archiefwerkzaamheden.
 
In het verleden zijn jammer 
genoeg veel garages, gebouwd 
in de Amsterdamse School, 
gesloopt of verminkt. Gelukkig 
is de afgelopen jaren de 
waardering voor deze stijl 
enorm gegroeid. 

Harry heeft twee vragen voor 
de lezers van t Lougnijs:

Panden van Berend Jager
De garage aan de Pastorieweg 
24 is ontworpen door architect 
Berend Jager uit Zandeweer. 
Stichting De Kerk, centrum voor 
de (Groninger) Amsterdamse 
School, die gevestigd is in 
de Gereformeerde kerk in 
Onderdendam, doet onderzoek 
naar deze architect, die leefde 

Natuur gevangen in drie 
kunstdisciplines door Doodstilster stel
Rottum – Oscar de Jong (1963, Amsterdam) en Hilde van Heuveln 
(1965, Drachten) exposeren met het thema ‘Lang leve de natuur’ 
in en naast het kerkje van Rottum.  
 
Oscar, autodidact, studeerde 
biologie aan de RUG en is 
afgestudeerd in plant- en 
dierecologie. Zijn studierichting 
is terug te zien in zijn werk. Met 
ijzeren staven en cortenstaal 
maakt hij met name inheemse 
vogels; meestal fors groter 
dan de werkelijkheid. Met 
weinig materiaal probeert 
hij een open structuur te 
maken waarin de vogel en zijn 
karakteristieke houding toch te 
herkennen is. De meeste vogels 
staan op oude verweerde 
meerpalen. Cortenstaal krijgt 
door invloed van het weer 
een mooie roestkleur, maar 
het metaal roest niet door. 
De beelden kunnen dus het 
gehele jaar buiten staan. Naast 
vogels staan er ook bloemen 
en Schotse hooglanders naast 
de kerk.

In de kerk zijn natuurfoto’s 
en keramiek van Hilde te 
bewonderen. De foto’s zijn 
genomen van het wad, de 
kwelder en de polder; allen 
genomen in de gemeente Het 
Hogeland. Met de foto’s wil 
Hilde laten zien hoe mooi en 
gevarieerd dit gebied is. “Veel 

mensen denken dat het wad 
grijs en saai is, maar niets is 
minder waar”, aldus Hilde. De 
foto’s zijn onbewerkt, dus geen 
bewerking van scherpheid en 
kleur en dergelijk. “Het laat 
precies zien zoals het is.”
 
In de vitrinekast zijn 
keramische ‘waddenbeelden’ 
te zien; o.a. zeehonden, 
scholeksters en eenden. Van 
alles wat in en op het wad 
te vinden is. Een favoriet 
onderwerp voor de keramiste, 
die dit jaar nog voor een 
internationale prijs was 
genomineerd met beelden van 
Jan-van-genten. “Het is niet de 
bedoeling realistische beelden 
te maken, maar ik wil wel graag 
dat de dieren herkenbaar zijn”.

De expositie is van 14 augustus 
t/m 17 oktober. Het kerkje is 
dagelijks tot 17.00 uur open.
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Nieuws van Coöperatie EIK e.o. u.a.
Soms duurt de ontwikkeling tot een zonnedak lang. In het 
voorjaar van 2019 startte het eerste onderzoek naar de 
mogelijkheden van zon- en/of windenergie bij melkveehouder 
Van Velde in Kantens.

Windenergie is mooi, want is tamelijk constant en dat is gunstig 
voor een melkveehouder. Maar dan moet het wel passen binnen 
het financiële plaatje. Helaas werden de molens in het najaar 
ineens ± 20% duurder, waardoor het voor de coöperatie niet 
meer rendabel was om ze te plaatsen.
Overstappen op alleen zonne-energie was de volgende optie. Na 
een bouwkundig onderzoek van de dakconstructie werd groen 
licht gegeven voor de plaatsing van zonnepanelen. Na deze 
hindernissen genomen te hebben, stond de volgende hindernis 
al voor de deur. Veel onzekerheden bij het energienet Enexis. Er 
werden heel veel eisen gesteld waaraan voldaan moest worden 
om de stroom op het net te kunnen leveren. Na veel overleg en 
met extra kabels leggen is het toch gelukt om een aansluiting 
te krijgen. Zodat in de laatste week van september de panelen 
daadwerkelijk geplaatst kunnen gaan worden.

Het is dan weer een PostCodeRegeling-dak, maar dan nieuwe 
stijl. Een SCE-regeling wordt het. Dat is de opvolger van de PC-
Regeling. Het verschil is dat je rechtstreeks de opbrengst in kWh 
door de coöperatie uitbetaald krijgt. Dus geen bemoeienissen 
meer met teruggave via de belastingdienst. Een hele verbetering. 

Het dak bij Van Velde is een initiatief van ENERGIEUQ, een 
samenwerking van EIK en Usquert. Het merendeel van de panelen 
zullen afgenomen worden door inwoners van Usquert. Maar er 
zullen ook nog wel enkele panelen overblijven voor bewoners 
van bijvoorbeeld Stitswerd en Rottum. De panelen van 375 kWh 
worden aangeboden voor € 69,00 per stuk met een contract 
van 15 jaar. Gedurende die 15 jaar krijgt de paneelhouder een 
vergoeding van € 0,03 per geleverd kWh. Dat houdt in dat in ± 7 
jaar het inleggeld is terugverdiend.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via de mail van Coöp. EIK 
coöperatie.eik@gmail.com .

Ook plaatst de coöperatie in oktober bij staalconstructiebedrijf 
M. Huizinga aan de Stitswerderweg, 247 zonnepanelen van 390 
kWh. Dit is een SDE+project waar geen particulieren aan kunnen 
deelnemen.

Namens het bestuur,
John van de Rijdt

Verhoalen oet mien 
jeugdjoaren

Toun k twaalf joar was, woonde 
k aan Braideweg 7 en op nr. 11 
woonde femilie Klaas Wever, dij 
bakkersknecht was bie bakker 
Bolt ien Middelsom. Hai ging 
op zundag voak aan t visken op 
t Oethoester wad, allenneg bie 
leeg wotter en as t schier weer 
was. Mien pa en ik en Jan Knol 
gingen voak n moal mit. Wie 
reden op ploffiets noar polder 
achter Oethoezen, pa en ik en 
Klaas haar Jan Knol achterop. 
Klaas haar achterop plof ook 
nog n plunjeboal bonden mit 
doarien n viskenet.

As wie ien polder waren, 
stopten wie aaltied bie n 
haalf open overkapping 
van Riekswoaterstoat. Doar 
bòiden wie ons om ien korte 
broek, gimmestiekschounen 
aan vouten en volpakt mit 
plunjeboal en riesdamstokken 
gingen wie over diek t wad op.
Klaas en pa bepoalden veuròf 
hou wie lopen zollen en keken 
aalgedureg ien lucht op hou 
wiend waaide. Doar waren zai 
goud klouk op omreden zai gain 
domme dingen doun wollen 
en Klaas haar ook aaltied zien 
kompas bie hom.
Van diek òf laipen wie om en 
bie 300 meter deur t sliek hèn 
en den kwamen wie op t haarde 
zeezaand te lopen, midden 
maank geulen en goaten. t Net 
ging ien t wotter en dij sloot 
den n geul hailemoal òf. Wie 
laipen 200 meter weerom en 
gingen mit stokken ien t wotter. 
Wie mozzen zigzag deur geul 
lopen en mit stokken deur t 
zaand woulen om vizzen op te 
joagen. Den zwommen schar, 
bot en schol ien t net, mor ook 
krabben vanzulf. Dit wer voak 
vief moal herhoald en voak was 
t den tied om weer noar diek 
te goan omdat bie omslag van 
òfgoand noar òpgoand wotter 
pa en Klaas vot mit visken 
ophillen.

Bie t weerom lopen noar diek 

mos vongen vis ook mitsleept 
worden. Dou wie n poar geulen 
overstoken, gebeurde t: Jan 
Knol laip veurop en ik achter 
hom en ienainen was Knol vot, 
hai stapte ien n groot gat en 
ging kopke onder. Zien kleppet 
dreef noar mie tou en hai 
kwam proestend van aal dat 
zolt wotter weer bovendrieven. 
Hai wer slim kèl, mor begon 
nait te roupen en te reren zoas 
n aander doan haar. Knol was 
op ainmoal moesstil en dat 
kwam roar over, dat waren 
wie nait van hom wènd. Bie t 
voetbalveld en bie t scheuveln, 
Knol heurden joe overaal 
roupen.
Wie kwamen weer bie diek 
en klaidden ons weer aan en 
gingen op hoes aan.
Weer thoes ging vispuut open 
en ale vis wer ien tobbe gooid. 
Klaas dailde vis ien drijen en 
dat moal was de vangst 30 
pond. Lekkere bot en schol, 
vrizzer kon ie t nait kriegen. Op 
zundagoavend vris gebakken 
vis eten en t overschot kwam 
ien vraiskist.

Kees Bolt

Haikoe’s

Mien ogen lopen
zunder muide te worden
bie waddendiek langs

Liggend op de oavenddiek
zuikt mien haand
tussen t zummergras

t Wad is leeg-
allenneg n hekgolf
lopt mit mie op in de oavend

Gerrit Wassing
Oet: Wotter

Oavend achter diek

Aal stoaregaan wordt t oavend achter diek.
Maank kleurde strepen, sangen, rood en geel,
glidt zun ien t wodderber, zai legt heur deel
en gaait aan t sloapen, ien Neptunus’ riek.

Annie van Dijken
Oet: Wotter
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MAALTIJDSERVICE  
OOSTERLENGTE: 
T 0597 – 412613 

KERKDIENSTEN
GEREFORMEERDE KERK 
VRIJGEMAAKT

Kantens: Pastorieweg 21
Middelstum: Boerdamsterweg 
12A

Zondag 29 augustus
09.30 uur – ds. L.S.K. 
Hoogendoorn
14.30 uur – ds. H. van Noort 
(in Middelstum)

Zondag 5 september
09.30 uur – leesdienst
16.30 uur – ds. H. van Noort

Zondag 12 september
09.30 uur – ds. L.G. Boonstra
14.30 uur – ds. T. Havinga 
(in Middelstum)

Zondag 19 september 
09.30 uur – ds. E.J. Meijer
14.30 uur – ds. G. Meijer

Zondag 26 september 
09.30 uur – ds. H. Venema
14.30 uur – ds. H. Zeilstra 
(in Middelstum) 

 
Kerkdiensten Chr. Geref. Kerk 
Kantens

Zondag 29 augustus
Dienst nog niet bekend

Zondag 5 september
Dienst nog niet bekend

Zondag 12 september
Dienst nog niet bekend

Zondag 19 september
14.30 uur – ds. J. Sijtsma

Zondag 26 september
14.30 uur – stud. E.S. van der 
Heide

 
Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum

09.30 uur – ds. H. Pol, Zuidhorn
Gez. zomerdienst met PG 
Westeremden
(koffie/thee in Salem)

Zondag 5 september
09.30 uur – prop. A.P. Schep, 
Groningen
(koffie/thee in Salem)
 

Agenda Rottum
 
t/m 17 oktober
Kerk Rottum
10.00 – 17.00 uur
Expositie ‘Lang leve de natuur’
Gratis entree

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis 

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag 
Gesloten i.v.m. coronacrisis

Vrijdag 27 augustus
Dierenparkje
14.00 – 18.00 uur
Feestelijke opening

Donderdag 16 september
t Schienvat
20.00 uur
Algemene vergadering VDK

VASTE ACTIVITEITEN  
T SCHIENVAT

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

Dinsdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
17.00 – 18.00 uur
FysioFit
19.15 – 20.15 uur 

Woensdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
19.30 – 20.30 uur
You Better Work 
Buitenlocatie
o.l.v. Ineke Doornbos

Donderdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
18.45 – 19.45 uur
FysioFit
 
Vrijdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)

15.00 – 17.0 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 
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 
mett Schienvat: T 55 12 80 

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

Zondag 12 september
09.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk; 
startzondag
Afscheid ambtsdrager
(koffie/thee met aansluitend 
lunch in Salem)

Zondag 19 september
09.30 uur – dienst door 
kerkenraad

Zondag 26 september
09.30 uur – drs. J.W. Bassie, 
Groningen 

DORPSKERK ROTTUM 
 
Zondag 29 augustus

19.00 uur – ds. A. Lagendijk
 
Zondag 12 september
19.00 uur – ds. A. Lagendijk

Zondag 26 september
19.00 uur – ds. F. Stalman

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.

Boeken-Lees-
Kamer
Ook na de vakantie is de 
Boeken-Lees-Kamer weer 
geopend. 
Iedereen is welkom op vrijdag 
van 15.00 tot 17.30 uur.

Anneke van de Graaf

Hallo Kansters, 
Donderdag 16 september om 20.00 uur willen we in t Schienvat 
de algemene ledenvergadering van VDK beleggen. We nodigen u 
hiervoor graag uit! 

Een aantal bestuursleden is onlangs gestopt of gaat ermee 
stoppen, we zijn dan ook op zoek naar versterking! Om goed te 
kunnen functioneren is het van belang om voldoende mensen 
‘om de tafel’ te hebben. U of jij past er nog zeker bij! 

Onlangs is de nieuwe site de lucht in gegaan: www.kantens.nl en 
is zeer goed gelukt! Er is ruimte voor het inbrengen van weetjes 
en nieuwtjes.
Van t voorjaar is de schandpaal voorzien van een informatie bord. 
Deze is geschonken door de Boekcommissie waarvoor dank! 
We hopen u te spreken op 16 september! 

Het VDK bestuur

Gezocht spelers toneel Advendo! 
Heeft het je altijd al leuk geleken om toneel te spelen? Dan zijn 
we op zoek naar jou! 
Speel je voor het eerst of heb je 
al vaker meegedaan, geef je op 
bij Miranda Blaauwwiekel: 
E mirandablaauwwiekel@ziggo.nl 
M 06 1341 8101 
En sluit je aan bij onze 
enthousiaste club.
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OUD PAPIER
 

Zaterdag  
4 september 

09.00 uur  
t/m zondag  

5 september  
18.00 uur 

T 551788 (OBS)

Foto van de maand
© Paul Moonen

Stevige rijst 
(dikke ries)
Benodigdheden:
½ liter melk
150 gr paprijst  
(geen andere rijst)

Kook de melk en voeg al 
roerend de rijst toe. Deksel 
op de pan. Plaats de pan op 
een theelichtje en leg er een 
theedoek over. Laat het zo’n 1 
à 1 ½ uur trekken tot de melk 
verdwenen is en de rijst stevig 
is. Heb je geen theelichtje, 
zet de pan dan op een plaatje 
op het kleinste pitje. Je kunt 
het eten met een klontje 
boter, suiker en kaneel of met 
bessensap en suiker.

Zwemclub 50+
De zwemmers staan te trappelen om weer te gaan zwemmen in 
zwembad “De Beemden” in Bedum. Er is contact geweest met alle 
16 leden van de club en iedereen heeft veel zin om te beginnen. 
Maar ja, corona, wanneer is het toegestaan? 

Maar nu is er goed nieuws: vrijdag 3 september as. mogen we 
weer komen. We zien steeds nieuwe inwoners door het dorp 
lopen, dus mocht u belangstelling hebben om mee te gaan, 
dan bent u van harte welkom. We beginnen met baantjes 
zwemmen en eindigen ermee en voor de liefhebbers kan er onder 
deskundige leiding tussentijds aan watergymnastiek meegedaan 
worden. Autovervoer wordt geregeld. 
Kosten:  € 5,00 per keer per persoon, uit en thuis. 
Vertrek: 11.30 uur uit Kantens en van 12.00 tot 12.30 uur zwemmen. 
Het is een heel gezellige groep.

Informatie:  Mw. Groenhof (T 551228) of 
 fam. de Vries (T 431749).


