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Herstel kerkje Rottum
Een aantal jaren geleden, na de aardbevingen in Huizinge en Zandeweer, werd het kerkje van
Rottum plotseling gesloten. Onveilig. Brokstukjes van het plafond zouden weleens de weg naar
beneden kunnen vinden en op die weg een menselijk hoofd kunnen treffen. Boem, en de kerkdeur
was dicht.
Maar gelukkig. De kerk werd
gerepareerd en eerlijk is
eerlijk, het zag er prachtig uit.
Iedereen kon weer genieten
van de nieuw gerepareerde
kerk. De kerkdiensten, de
exposities en de andere
evenementen gingen weer
van start. Later gooide het
Coronavirus wel enig roet in
het eten, maar de exposities
gingen door. Tijdens de coronaepidemie bleek juist het kerkje
van Rottum voor velen een
attractie.
Maar helaas. Het zal velen
niet verbazen, maar opnieuw
vertonen het plafond en
de muren enige craquelé.
Dat klinkt deftiger dan het

is: scheuren. Dus wordt het
kerkje opnieuw gerepareerd.
De kerkbankjes worden eerst
keurig afgeplakt en er komt
een steiger in de kerk. Het
is de bedoeling dat na een
aantal weken het plafond en de
muren weer crackfree worden
opgeleverd. Verder wordt er
ook wat gedaan aan die ‘kleine
douche’ die in de kerk vanzelf
aangaat als het buiten regent.
Met de aardbevingsbestendigheid van de kerk schijnt
het overigens wel oké te zijn.
Behalve dan het klankbord
boven de preekstoel…….
dat moet ook nog even
aardbevingsproef worden
gemaakt.

We gaan ervan uit dat de
werkzaamheden eind maart
afgerond zijn. In de rest
van 2022 hebben we weer
heel bijzondere exposities
in petto. Wellicht kunnen
de kerkdiensten op de
zondagavond dan ook weer
doorgaan.
Eind maart zal de volgende
exposant in een fris gesausde
en droge kerk kunnen
exposeren en komt het
klankbord van de preekstoel
tijdens een donderpreek niet
naar beneden.
Suzanne Herweijer
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Van lieve mensen om me heen.
6. Naar welke radiozender(s)
luister je het liefst en
waarom?
Ik luister niet veel radio, maar
tussen Kerst en oud&nieuw
staat hier standaard radio 2 op
met de top 2000; heerlijk vind
ik dat.

1. Even voorstellen (naam,
adres, leeftijd):
Mijn naam is Margrit
Hofstede, ik ben geboren op
4 januari 1990 in Stitswerd en
momenteel wonend aan de
Pastorieweg 8 te Kantens.

Veelbelovend en wees
eens lief….
Het zag er veelbelovend uit. Tegen de Kerst begon het flink
te vriezen en in korte tijd lag er een mooie, gladde ijslaag op
de baan. We haalden 4,5 centimeter dikte, maar dat was net
niet genoeg. Onze ijsmeesters willen 6 cm ijs zien, om veilig en
verantwoord te kunnen schaatsen. Aan één goede nachtvorst
hadden wij genoeg gehad om open te kunnen gaan. Jammer
genoeg begon het te dooien. Hopelijk brengen de komende
weken ons nog een mooie vorstperiode.
Wees eens lief….daar
bedoelen wij één of meerdere
inwoners mee, die ons
‘verblijd’ hebben met hun
restafval, overgebleven na
de Kerstdagen en dat zij
daarna in onze blikcontainers
deponeerden. Doe dat
alsjeblieft niet, want je
zadelt ons met extra onkosten
op. Wij zamelen alleen
metalen in en de geplaatste
blikcontainers zijn bedoeld
voor conservenblikken.
Dus geen glaswerk, plastic
flesjes, chipszakken,
batterijen, LED lampen,
vloeibaar wasmiddel
flessen, bouillonpotjes,
vleesverpakkingen en
kassabonnetjes van de
kruidvat.
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Het is 2022, wees eens .…..
Het bestuur

2. Wat doe je het liefst in je
vrije tijd?
Naar de dierentuin gaan
met ons gezin kan ik erg van
genieten. Eten/borrelen met
vrienden en verder vind ik het
heerlijk om naar de sauna te
gaan, een boek te lezen of een
rondje te toeren op de motor.
3. Waaruit bestaat je
favoriete ontbijt?
Een warme croissant met
versgeperste sinaasappelsap
aan een mooi gedekte tafel en
dat alles gemaakt door onze
kinderen.
4. Wat is je favoriete
kledingstuk?
Jurkje.
5. Waar krijg je de meeste
energie van?

7. Welk nummer (zang/
muziek) raakt je elke keer
weer?
Mijn moeder neuriede vroeger
heel vaak gezang 293 “Wat de
toekomst brengen moge” en
“Weet dat je een parel bent”
van Elly en Rikkert raakt me
nog altijd.
8. Met welke BN-er zou je
wel eens willen dineren en
waarom?
Met boer Ayoub; fantastisch
wat een positieve energie heeft
hij.
9. Wat zou je doen met € 1
miljoen?
Een feestje geven.
10. Wat durf of doe je ECHT
niet?
Bungeejumpen of iets met
hoogte.
11. Wat wil je altijd nog eens
doen (toekomstdroom/
wens)?
Met ons gezin naar Zweden
en een motorreis maken met
Joost.
12. Aan wie geef je de Pen
door?
Coby Kooman

Gezondheidscheck bij Fysiotherapie 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.

Heeft u goede voornemens voor het nieuwe jaar? Wil je weten
hoe het is gesteld met je lichamelijke fitheid en gewicht,
bloeddruk, lichamelijke conditie en je bewegend functioneren
zoals evenwicht en motoriek? Of wil je misschien een plan maken
wat er beter kan en hoe?
Je kunt je nu aanmelden voor de gezondheidscheck. Na afloop
krijg je een rapport mee van de gemeten waarden en advies wat
je kunt doen voor je gezondheid.
Jitske Hoekstra
M 06 2277 9770
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In de winter lijkt het rustig in de weilanden. De koeien
lopen er niet, zij zijn binnen en hebben het goed in de stal.
Ze hoeven er niet op uit om voedsel te halen. Het ingekuilde
gras wordt elke dag voor het voerhek geplaatst en in de
ligboxen kunnen ze lekker liggen herkauwen.
Zonder koeien zijn er toch nog
andere dieren te zien in de
wei, zoals schapen. Die hebben
een dikke vacht en kunnen
tegen de kou. Als er een
beschutting is bij harde wind of
een sneeuwstorm houden ze
het buiten wel vol. Wanneer er
sneeuw is gevallen, verraden
de sporen welke dieren er
nog meer zijn. Dieren die zich
overdag niet gauw vertonen,
zoals de ree en de vos. De ree
verschuilt zich overdag om
te rusten en te herkauwen.
De vos jaagt vooral ’s nachts
en laat zich meestal overdag
ook niet zien. Ook de haas is
niet zo gemakkelijk te zien. Ze
hebben een goede schutkleur
en ze liggen vaak overdag
in een ondiep kuiltje tussen
het gras. Maar bij het minste
of geringste gaan ze er snel
vandoor.
De woelmuis leeft in een
gangenstelsel met holletjes
onder de grond en als hij
bovengronds gaat eten, moet
hij uitkijken voor een roofvogel.
Want roofvogels, zoals buizerds
en uilen, versmaden een
muizenhapje niet. Net zoals
wezels of hermelijnen, die ook
van muizen kunnen smullen.

Op zijn eigen manier laat de
mol zien dat hij er is. In het
gras kun je zijn molshopen
niet over het hoofd zien. De
mol jaagt onder de grond
op regenwormen en andere
bodemdieren. Hoe dieper er
gegraven moet worden, hoe
meer grond hij kwijt moet.
Tenslotte zijn er nog andere
dieren bij de weilanden zoals
reigers. Reigers kunnen genoeg
voedsel vinden zolang het
water in de sloten niet bevriest.
Ook wilde eenden, meerkoeten
en zwanen hebben voldoende
te eten als er geen strenge
winter is.
Soms strijkt er een troep
ganzen neer in het weiland,
niet op doortocht, maar om
met veel lawaai samen met
enkele meeuwen een poosje er
te eten en bivakkeren.
Ook fazanten zitten soms in het
weiland, als er een akkerland in
de buurt is. Vooral het kleurrijk
mannetje valt dan wel op.
Al zijn er geen koeien, met
al deze dieren is het in een
weiland in de winter zeker niet
rustig!
Hilma Oudman-Dam

Vanuit mijn kamertje tuur ik door het raam naar de hal. Er zitten
twee kleuters te prutsen met hun schoenen. Zuchtend gaat
een ouder op de knieën om te helpen. Nog een dikke knuffel…
en nog één en dan loopt één van de kleuters met in de hand de
schoenen, een dikke sjaal en in de andere hand een rugzak, naar
de klas.
Hoe lang zou deze situatie
nog duren, vraag ik me af.
Onze kleuters blijken super
zelfstandig te zijn, nu het
gewoonweg noodzakelijk
is. Maar vinden wij het
‘normaal’ dat kleuters al
zo zelfstandig zijn? Het is
balanceren op een dunne
lijn tussen ‘aanmoedigen
tot zelfstandigheid’ en de
geborgenheid van het naar
de klas gebracht worden als
je 4 of 5 bent, door je vader of
moeder.
‘s Ochtends vroeg krijgen we
allerlei type kinderen binnen.
De slaperige kinderen die
nog wat sluimeren, de tijgers
die net hun mannelijke ‘ik’
hebben ontdekt, de schuchtere
verlegen kinderen die je
de grootste glimlach tonen
wanneer je ze welkom heet.
Moeten die zich nu al op
zo’n jonge leeftijd bij elkaar
pakken en alles zelf doen?
Of zouden ze nog even iets
langer gekoesterd mogen
worden voor ze die stap naar
zelfstandigheid zetten. Immers,
het naar school gaan ‘an sich’,
vraagt al heel wat van kinderen.
Ik weet het antwoord er
niet op, maar ik weet wel
dat ik brand van verlangen
om ‘gewoon’ weer ouders
toe te laten, hulpouders uit
te nodigen om orde in de
biebboeken aan te brengen,
gezellig te knutselen of te
versieren.
Ik snak er naar dat de drama-,
muziek- en vormingsdocenten
weer mogen komen en ik weet
dat ook het team snakt naar
die goede, oude ‘normale’ tijd.
Dan maar wat praktische
afval-wetenswaardigheden:
Er ging iets mis met de
communicatie rondom het oud
papier!
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Daarom is er een nieuwe
jaarplanning voor 2022
gemaakt:
Oud papierrooster 2022:
iedere laatste zaterdag én
zondag van de maand
29/30 januari
26/27 februari
26/27 maart
23/24 april
28/29 mei
25/26 juni
27/28 augustus
24/25 september
29/30 oktober
26/27 november
We hebben sinds kort twee
nieuwe inzamelbakken in onze
hal staan. Eén is voor lege
cartridges en oude mobiele
telefoons en één voor lege
batterijen. We proberen door
afvalscheidingssystemen bij
te dragen aan een duurzame
toekomst. Bovendien leveren
de cartridges en mobiele
telefoons nog een aardig
zakcentje op die de leerlingen
van de school mogen besteden
aan een door hen gekozen
goed doel!
Tenslotte hebben we een
extra container gekregen.
Deze container wordt één
keer per 6 weken geleegd.
Er mag uitsluitend plastic in,
maar daar vallen de drinkkartonnen ook onder. Met deze
extra container hopen we het
overstromen van ons restafvalcontainer te voorkomen, zodat
ons afval niet op plekken
terecht komt waar het niet
hoort. Bovendien dragen we
hiermee ook weer bij aan het
scheiden van de afvalstroom.
De komende tijd gaan we
nadenken over het verder
doorvoeren van het scheiden

van afval. Bijvoorbeeld door
composthopen voor het
groente- en fruitafval aan te
leggen. Mocht er iemand zijn
die daar verstand van heeft,
dan horen wij dat heel graag.
Alle hulp is welkom!
Bovendien hebben we
moestuinbedden. Vanaf het
voorjaar zullen we daarmee
aan de slag gaan. Ook hierbij
zouden we graag de input

hebben van mensen die er
verstand van hebben en het
leuk vinden ons erbij te helpen.
Mocht er iemand mest over
hebben, dan zouden we het
niet erg vinden als we dat
voor onze moestuin mogen
gebruiken!
Laurà Gerards
schooldirecteur

Duuster
Ik luuster
noar de stilte
van ’t duuster
noar de geluden van de stilte
van de stilte achter diek
noar ’t gèsten van ’t sliek
wensteg van ’t wad
‘t Is swaart en heurheur en luusterduuster

Jan Klompsma
(Middelstum 1928-2021)
Op 21 december 2021
overleden te Winsum
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Nieuws van de

Versterking van de Kooistraat
en omgeving en de positie van
het VDK
In het decembernummer van t Lougnijs is vermeld dat er contact
is geweest met de gemeente en de VDK, maar dat de VDK geen
partij is in de versterkingsopgave. Eind 2021 heeft de VDK zich
toch nadrukkelijk gemengd in het door de gemeente opgestelde
stedenbouwkundig plan. Dat is tegen het eerder ingenomen
standpunt van de VDK en de nieuwe situatie verdient wel een
verklaring aan de inwoners van Kantens.
Bij aanvang van de
versterkingsopgave heeft
de gemeente de VDK
gevraagd mee te werken
in de communicatie naar
de inwoners. De VDK heeft
voor deze rol bedankt. Er
was volop vertrouwen in een
goede uitvoering van het
project. Daarnaast vraagt het
bijhouden van en reageren op
ontwikkelingen in dit project
erg veel energie en tijd van
bestuursleden. Het ontbrak
de bestuursleden aan tijd en
kennis om dit onderwerp goed
te kunnen begeleiden.
In de loop van 2021 verandert
het ingenomen standpunt. De
wisseling van bestuursleden
heeft meer kennis met zich
meegebracht. Wim Hartlief
wordt aanspreekpunt in
‘versterking gerelateerde
onderwerpen’. Ook de
uitvoering in het maken
van plannen in het
versterkingsgebied gaat
anders dan ingeschat en de
wethouder doet uitspraken
die niet kloppen. Zo is zijn
uitspraak dat “een tijdelijke
weg te kostbaar wordt omdat
vv K.R.C. een kunstgrasveld
wenst voor een waarde van
€ 700.000” onjuist. Met vv
K.R.C. is tot op heden nooit
formeel overlegd over deze
optie….. Inwoners in Kantens
worden verkeerd voorgelicht
en dat kan leiden tot onnodige
wrijvingen, wat ten koste kan
gaan van de leefbaarheid in
het dorp. Reden voor de VDK
om zich toch in het proces te
mengen en toch te reageren
op ongewenste ontwikkelingen
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binnen het plan.
Belangrijk is ook dat de
projectleiding in haar
rapportages nogal de nadruk
legt op elementen als “samenen in overleg met de bevolking
opgesteld”. Zij wekt daarmee
de indruk dat alle elementen
van het plan in goed overleg
en in goede harmonie met
de bewoners tot stand zijn
gekomen. Bewoners van het
gebied voelen dit toch anders.
De uitvoering voelt bij hen niet
als een uitvoering met overleg
en inspraak van bewoners,
maar als informatiesessies
waarin de projectleiding oplegt
over hoe zij denkt het plan en
de leefomgeving in te richten.
Dat is wel heel iets anders dan
dat de bewoners van deze
omgeving zelf uitwerking aan
het plan hebben gegeven!!
De VDK heeft vastgesteld dat
er bij meerdere bewoners
weerstand en twijfels bestaan
tegen de inhoud van het
opgestelde plan voor inrichting
van de nieuwe omgeving.
De projectleiding bleek niet
voornemens deze weerstand
en kritiek in haar rapportages
richting de gemeenteraad
op te nemen. Omdat de
gemeenteraad wel op de
hoogte dient te zijn van deze
bestaande weerstand, hebben
een aantal bezorgde bewoners
de gemeenteraad uitgenodigd
voor een rondleiding door
het versterkingsgebied om
de raadsleden te laten zien
wat de te onderkennen
probleempunten zijn. De
aanwezige raadsleden

en wethouder Dijkhuis
hebben een schriftelijke
uitwerking ontvangen van
de probleempunten, zodat
het college en de raad nog
eens rustig kunnen nalezen
waarover onvrede bestaat.
Daarnaast heeft de VDK een
brief opgesteld gericht aan
de gemeenteraad. Er zijn dus
meerdere documenten naar
de gemeente gezonden, zowel
door de bewoners als door
de VDK. Mocht je interesse
hebben in de inhoud, dan
is deze informatie te vinden
op de gemeentelijke website
volgens het pad: bestuur en
organisatie/ gemeenteraad/
alle vergaderingen/ archief
2021/ 15 december 2021/
C.10 Stedenbouwkundig plan
Kooistraat e.o. Kantens.
Ook de vergaderingen over het
punt ‘Stedenbouwkundig plan’
zijn op de site van de gemeente
te vinden onder ‘Livestreams’.
In de livestreams van het
raadsoverleg op 1 december
jl. en de raadsvergadering
op 15 december jl. wordt het
plan en de knelpunten daarin
besproken.
De wethouder heeft in de
gemeenteraadsvergadering
van 15 december jl. een aantal
voorwaarden en taken vanuit
de gemeenteraad opgelegd
gekregen. Taken die zonder
de inbreng van bewoners
uit Kantens niet uitgevoerd
zouden zijn geworden!!
De actie van de bewoners,
namelijk het inspreken op een
raadsoverleg op 1 december
over de situatie en de brief van
de VDK heeft dus wel degelijk
resultaat opgeleverd!!
De belangrijkste taken van de
wethouder zijn:
1. Inspraak aan de bewoners bij
de inrichting van de ruimtelijke
omgeving. Te denken valt
aan aantal - en posities van
parkeerplaatsen, posities
van trottoirs, speelplaatsen,
groenstroken etc.;
2. Het bieden van inspraak
in bijvoorbeeld de inrichting
van het leidingenstelsel zoals
riolering, gasnet etc;
3. Bewoners inspraak
bieden c.q. het doen van
onderzoek naar realisatie
van een tijdelijke weg over de

oefenhoek van vv K.R.C. om
zo overlast in de omgeving te
reduceren. Intussen heeft de
voetbalvereniging vv K.R.C.
een visiedocument inzake
de mogelijkheden rondom
deze weg opgesteld en aan
de gemeente voorgelegd, een
kapstok waarmee de gemeente
overleg met bewoners en vv
K.R.C. kan opstarten om tot
realisatie te komen;
4. Verbetering van de inrichting
van het verkeerstraject vanaf
de tijdelijke woningen naar
de dorpskern. Nu bestaat er
een gevaarlijke en onverlichte
situatie van dit traject die snel
verbetering verdient;
5. Het informeren van alle
inwoners in Kantens inzake de
wijze waarop de versterking
zal plaatsvinden en niet alleen
de buurt waar versterking
plaatsvindt;
6. Koppelkansen in het gebied
zoveel mogelijk identificeren en
benutten.
Hoe de gemeente denkt deze
inspraak daadwerkelijk te
realiseren is niet bekend. Het
is wel de bedoeling van de VDK
dat er vorm wordt gegeven om
de inbreng van de bewoners
serieus worden genomen en
meespreken en meebeslissen!
De VDK heeft aangegeven mee
te willen denken, bijvoorbeeld
op welke wijze commissies of
projectteams kunnen worden
geformeerd. Er is van de
gemeente nog geen reactie op
dit aanbod ontvangen.
Daarnaast houdt het huidige
opgestelde plan in dat er
minder woningen worden
teruggebouwd dan er nu
in het staan, terwijl het
uitgangspunt anders was;
namelijk terugbouw van
eenzelfde aantal woningen.
De VDK geeft de voorkeur
aan zekerheid en terugbouw
van eenzelfde aantal en type
woningen in deze omgeving.
De wethouder geeft aan dat
er wordt onderzocht op welke
andere locaties deze woningen
(en extra woningen) kunnen
worden teruggebouwd. De VDK
is sceptisch over realisatie van
substantieel meer woningbouw
in Kantens. De wethouder
doet dan wel een toezegging
dat er wordt onderzocht
welke mogelijkheden voor

woningbouw er zijn, maar
geeft (ook als ernaar gevraagd
wordt) in het geheel geen
antwoord op de vraag op welke
locaties hij deze substantiële
nieuwbouw denkt te kunnen
realiseren.
De VDK wil voorkomen dat de
uitkomst van het onderzoek
zal zijn dat er geen herbouw
elders kan plaatsvinden en dat
er in Kantens opeens minder
in plaats van meer woningen
terugkeren. Mede omdat alle
woningen aan de Pastorieweg
prima op eenzelfde plaats
kunnen worden teruggebouwd.
Er is voldoende ruimte om
eenzelfde aantal woningen in
het gebied terug te bouwen.
De argumenten voor de
bouw van minder woningen
is enkel dat minder woningen
een mooier aangezicht geeft
aan de Pastorieweg. Een
onzin argument, aangezien
architecten dermate kundig zijn
dat zij prima in staat zullen zijn
ook een mooi aangezicht van
de Pastorieweg te realiseren
bij terugbouw van eenzelfde
aantal woningen. De VDK
heeft het gevoel dat er andere
(financiële??) motieven spelen
bij de keuze van de wethouder.
De gemeente heeft
aangegeven te willen praten
over mogelijkheden voor
een Multi Functionele
Accommodatie (MFA). De
VDK heeft aangegeven daarin
wel als contactpersoon te
willen fungeren om potentiële
partijen in Kantens bij elkaar
te brengen om ideeën en
mogelijkheden op een rijtje te
zetten.
Overig nieuws
Voor 2022 heeft het bestuur
het voornemen om de 6 weken
op een woensdagavond in t
Schienvat te vergaderen, op de
data:
16 februari, 30 maart, 11
mei, 22 juni, 3 augustus,
14 september, 26 oktober
en 7 december. Deze
vergaderingen beginnen
om 19.30 uur met een
inloopmogelijkheid voor
inwoners tot 20.00 uur.
Mochten er zaken onder de
aandacht van de VDK moeten
komen, dan is er gedurende dit
eerste halfuur gelegenheid om
deze zaken in te brengen. Kom
dus gerust langs!! Daarnaast
zijn we ook per email te

bereiken via dorpsbelangen@
kantens.nl, het actuele
e-mailadres van de VDK.

te betalen op het VDK
bankrekeningnummer NL12
RABO 0342 2021 62.

Bestuursleden
Piet Knot heeft zich aangemeld
om weer een aantal
bestuurlijke taken op zich te
willen nemen. Een lopend
project van Piet is het herstel
van de kademuur aan het
Boterdiep. Piet heeft zich in het
verleden ook sterk gemaakt
voor woningbouw in Kantens.
De optie woningbouw wordt
weer actueel en daarbij is
de kennis van Piet van harte
welkom om als VDK inhoudelijk
mee te kunnen praten over dit
onderwerp.

Daarnaast zijn er in de
afgelopen jaren ook nieuwe
inwoners in het dorp te
verwelkomen die wellicht niet
bekend zijn met de VDK. Ook

Ondanks de versterking van
het bestuur van drie naar vier
personen hebben we nog
steeds aanvulling nodig. Het
minimum aantal bestuursleden
volgens de statuten is vijf.
Vijf bestuursleden zijn ook
minimaal nodig om goed te
kunnen blijven functioneren,
taken te kunnen verdelen
en ook om een brede
inbrengbasis te hebben
vanuit de verschillende
“inwonersgroepen” in Kantens.
Het zou mooi zijn als het
bestuur een afspiegeling is van
de bevolking met een aantal
oudere bestuursleden en een
aantal jongere bestuursleden,
wonend in verschillende
delen van het dorp. Mocht je
interesse hebben om bij te
dragen aan het behouden en
verbeteren van de leefbaarheid
binnen ons dorp, dan kun je
bellen met M 06 40 95 40 43 of
een email sturen!

aan dit verwelkomen zullen
we aandacht geven, zodat
ook nieuwe dorpsbewoners
bekend raken met de VDK en
we hen als nieuw lid kunnen
verwelkomen.
Het bestuur

Een berichtje vanaf de Stitswerderlaan 6 in Kantens! Begin
november hebben wij, Albert Jelle, Maike en Jonas, de stad
Groningen verlaten en zijn wij in Kantens komen wonen. Graag
stellen wij onszelf even voor:
Als Warffumse is Kantens
voor mij (Maike Stokker)
niet onbekend. Als 9-jarige
kwam ik wekelijks in
Kantens voor toneelles op
de theaterboerderij. Mijn
vriend, Albert Jelle Hofstra,
is opgegroeid in Drachten,
maar deelt de liefde voor het
Hogeland.
Albert Jelle werkt als
projectleider in de
scheepsbouw (Eekels) en ik
heb net een nieuwe baan.
Sinds januari 2022 werk ik
voor Biblionet Groningen en
kunnen jullie mij vinden in
de bibliotheek van Leens en
Winsum. Ons jongste gezinslid
Jonas is net één jaar geworden

en loopt al enthousiast door
het huis.
Vóór de komst van Jonas
hebben wij veel gereisd. Tijdens
onze laatste reis (2019) hebben
wij met een zelfgebouwde
oldtimer truck een rondreis
gemaakt door Rusland,
Mongolië, Centraal Azië en Iran.
Een prachtige ervaring!
Ons nieuwe avontuur ligt in
Kantens. We hebben erg veel
zin om aan de slag te gaan met
het huis en hopen jullie snel te
leren kennen!
Hartelijke groet,
Albert Jelle, Maike & Jonas

Financiën en ledenaantallen
De jaarrekening 2021 is
samengesteld. Het aantal
contributie betalende inwoners
is dalende ten opzichte van
voorgaande jaren. Feit is dat
de VDK veel leden nodig heeft
om ook als “stem van het dorp”
te worden aangezien. Het
aantal gezinnen dat contributie
betaalt, is het meetpunt van
het aantal leden en moet zo
hoog mogelijk zijn. Daarnaast
hebben we ook geld nodig om
te kunnen functioneren. Om
het ledenaantal te verhogen,
zullen we in februari een
herinnering uitbrengen met
het verzoek de contributie over
2020 nog te voldoen. Dat kan
door € 6,00 voor gezinnen en
€ 3,00 voor alleenstaanden
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Stichting Sociaal en Cultureel
Centrum t Schienvat
De laatste twee maanden is er voor de stichting veel gebeurd.
Aan de door de gemeente opgestelde eisen voor het verkrijgen
van een horecavergunning is voldaan, waarbij de vergunning per
5 januari 2022 ingaat.

www.centrumvoorgezondheidvoorvrouwen.nl
Facebook: centrum jarka

Ook is door de gemeente
gesteld dat er een
onafhankelijke expert zou
moeten onderzoeken of een
overname van het gebouw
voor € 1,00 reëel en haalbaar
is. Hieraan zou de stichting
moeten meewerken om haar
subsidie van de gemeente
nog te kunnen verkrijgen. De
stichting heeft medewerking
verleend aan het onderzoek,
maar de subsidie is bevroren
voor 2021.
Nu is het wachten op de uitslag
van dat onderzoek, ook al
vermoeden wij deze uitslag al
te kennen.
Tegelijkertijd moest het
bestuur uit de krant vernemen
dat het “dorpshuis”
vernieuwd zou moeten
worden en dat verschillende
verenigingen in het dorp
daarover wel plannen hebben.
Het bestuur was nergens van
op de hoogte gesteld.
Ik heb in gesprek met
Marianne Waterman (red.
Medewerker beleidsuitvoering
wonen en leefbaarheid bij
Gemeente Het Hogeland)
begrepen dat de uitspraak
over een nieuw dorpshuis
door de heer Dijkhuizen niet
zó is gezegd als de betrokken
schrijver/journalist het heeft
verwoord. De gemeente heeft
een onderzoek ingesteld
naar de informatiebron die
de schrijver heeft gebruikt,
om te voorkomen dat er
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meer onwaarheden en
onduidelijkheden worden
gepubliceerd.
Hoe het echt zit, zullen we
vermoedelijk nooit weten.
Maakt ook niet uit, want waar
of niet waar; in het dorp heeft
het stof doen opwaaien.
Dit en andere zaken is reden
om een stemgerechtigden of
algemene ledenvergadering op
te roepen.
Daarnaast stelt John van der
Rijdt zijn functie als secretaris
ter beschikking. Hij treedt af
omdat andere werkzaamheden
veel energie vragen.

Na op meerdere plekken in onze mooie provincie gewoond te
hebben, zijn we - Chris en Ida Poort - samen met rode kater
Sap neergestreken aan de Stitswerderlaan 14 in Kantens. Een
prachtige plek aan de bosrand.
Onze drie volwassen kinderen wonen al lang en breed op zichzelf.
Chris werkt als roostermaker op Terra Winsum (de groene school)
en Ida is als verpleegkundig casemanager dementie werkzaam in
de gemeente Eemsdelta en een deel van Midden-Groningen.
Wellicht heeft u ons al zien lopen, want wij houden van wandelen.
In de zomer fietsen we graag en rommelen we wat in de tuin.
Tot ziens!
Chris en Ida

Deze vergadering is
op dinsdag 8 februari
2022 om 19.30. Inloop
vanaf 19.00 uur.
Het thema is: Hoe
gaan we verder?
Het bestuur t Schienvat

Ontvangen giften
Afgelopen periode mochten
we de volgende gift
ontvangen:
KindH..........................€ 15,00
Heel hartelijk dank
voor uw gave!
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Respect voor Groningen: ook Kansters liepen mee
Zaterdag 15 januari liet ook Kantens zien dat er respect moet zijn voor Groningen. Daarmee worden niet alleen de
gaswinningsperikelen bedoeld, zoals het debacle van de subsidietoekenning van maandag 10 januari, maar ook het extra oppompen
van gas uit de Groninger velden en het op handen zijnde sluiting van de kinderhartchirurgie van het UMCG. Velen liepen mee, hetzij
digitaal of fysiek. Daarnaast zag je ook bij ettelijke huizen – in elk geval in Kantens – dat men een fakkel had aangestoken.
Vanaf Kardinge, alwaar de
auto geparkeerd werd, gingen
we met een bus naar het
centrum. Er waren bewust heel
veel haltes in de binnenstad
geschrapt, mede om het feit
dat de fakkeltocht daar langs
zou gaan lopen.
Tegen half acht kwam het
groepje Kansters, waar ik
deel van uitmaakte, op de
Vismarkt aan en wist elk van
ons een fakkel te bemachtigen.
Nog voor acht uur begon de
stoet te lopen omdat het te
druk werd op de Vismarkt.
De route ging voor een groot
deel via de diepenring. Langs

de route waren er bandjes
die muziek speelden. Maar
ook waren er ettelijke huizen
die de ramen open hadden
staan, vanwaar je toepasselijke
muziek kon horen. En je zag
vele mensen die vanachter het
raam zwaaiden. Ook zagen
we toeschouwers langs de
route en heel veel camera’s.
Er werden ook diverse leuzen
gescandeerd door groepjes
lopers. Op een gevel van een
oud pakhuis aan het Hoge der
A hing een spandoek met als
hashtag “haal het hart niet uit
UMCG”. Want de plannen met
deze belangrijke voorziening

voor het hele noorden van
Nederland voelt als de
zoveelste ondermijning van
respect voor Groningers.
De schepen die aangemeerd
waren, hadden veelal
verlichting in de masten
hangen en dat gaf je een
beetje het gevoel dat je je bij
“WinterWelVaart” begaf. Je zag
onderweg mensen van allerlei
pluimage: jong en oud, hele
gezinnen tot en met personen
op hun scootmobiels. Toen we
naar het Emmaplein liepen om
naar de Praediniussingel te
lopen, hoorden we toeterende
tractoren en liepen we letterlijk
in de schijnwerpers van
deze vierwielers. Tussen de
tientallen tractoren stonden
ook enkele boeren uit onze
regio. Eén hiervan – uit Rottum
– had wel een heel opmerkelijk
Engelse tekst op een bord
voorop de trekker staan met
vrij vertaald: ondanks dat
Poetin een hele dikke “lummel”
is, blijf van ons gas af.
Terug op de Grote Markt
gekomen, kon je op diverse
plekken de fakkels in emmers
met water doven, die daarna
in bakfietsen en kliko’s werden
verzameld.
Overal zag je politie en andere
mensen die herkenbaar waren,
om er voor te zorgen dat deze
tocht in goede banen werd
geleid. Maar zij hadden weinig
meer te doen dan praten met
jan-en-alleman. Er hing dan ook
een gemoedelijke, serene sfeer
en dat met wel 10.000 mensen
op de been. Toch blijken er
een paar – bijna – opstootjes
geweest te zijn, maar door
het kordate optreden van de
hulpdiensten werd dat in de
kiem gesmoord. Er liepen ook
EHBO’ers mee en we zagen
zelfs op een bepaalde plek
ambulances staan.
Tijdens de terugreis naar
Kardinge zagen we onder
politiebegeleiding groepjes van
ongeveer tien tractoren over
de busbanen richting Kardinge
rijden.
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We kunnen terugkijken op
een goed protest zonder
geschreeuw, maar wel met
een duidelijke boodschap.
Hopelijk wordt het deze keer
wél gehoord in het Binnenhof,
anders moeten we – zoals de
spreekstalmeester van deze
avond het zei – dan toch maar
weer naar Den Haag.
Zwanny Hofman

Deelname aan de fakkeltocht
2022 in Stad
De gaswinning in onze provincie zou eigenlijk per direct gestopt
moeten worden om verdere schade door aardbevingen te
beperken. Ik dacht dat alleen extra gas gewonnen zou worden bij
een zware winter. Na de warmste jaarwisseling ooit, besloot het
kabinet de gaskraan toch verder open te draaien. Dit op basis
van allerlei afspraken met Duitsland en kennelijke vertraging bij
de bouw van de gasfabriek in Zuidbroek. Op Russisch gas hoeven
we, gezien de dreigende taal van president Poetin wat betreft
Oekraïne, niet te rekenen. Kortom, veel meer factoren dan alleen
maar ‘het weer’ blijken opeens van belang te zijn.
De chaos bij - ik noem het
maar - ‘de verloting van
subsidies voor verbetering van
de eigen woning’, was voor
mij de bekende druppel. De
Groninger Bodem Beweging,
het Groninger Gasberaad
samen met Chris Garrit en
Sandra Beckerman besloten
om op korte termijn een
fakkeltocht te organiseren. Ze
wilden graag dat de boeren
met hun trekkers mee zouden
doen, net als in 2018. De vier
bekende trekkerclubs werden
benaderd en deze besloten dat
iedere club vijftien deelnemers
zou leveren. De animo om
mee te rijden was groot en
de intekenlijsten waren in
een mum van tijd vol. Wij
waren ook deelnemer met
onze trekker. De trekker was
gelukkig nog blinkend schoon
omdat we een week eerder
hadden meegedaan aan de
verlichte trekker optocht.
Nog even een pakkende leus
voor op een protestbord
bedenken en deze met
de professionele hulp van
buurvrouw Deborah snel op
het bord geverfd. Het bord was
om kwart over vier klaar, om
half vijf reden wij van het erf.
We verzamelden bij Bedum en
in een grote colonne gingen
we op weg naar Kardinge.
Daar werden we opgewacht
door de politie die ons door
de binnenstad naar de
Praediniussingel begeleidde.
Daar werden alle trekkers strak
naast elkaar geparkeerd, het
paste maar net. We hadden
maar even tijd voor een snelle
snack. Na het aansteken van
fakkels, kwamen de eerste
fakkeltochtdeelnemers al
aangelopen. Wij begroetten
de enorme stoet mensen met
zwaailichten, claxons en groot
licht. Veel deelnemers kwamen
een praatje met ons maken en

maakten foto’s van de trekkers
en protestborden. Het was een
geweldig spektakel.
Zo tegen negen uur waren
de laatste deelnemers
langsgelopen. Wij braken op
en onder politiebegeleiding
gingen we weer terug naar
Kardinge en van daaruit ging
ieder weer zijn/haar weg
naar huis. Vermoeid maar
voldaan parkeerden wij om elf
uur de trekker thuis op het erf.
Nu de gasprijs hoog is, lijkt het
gemakkelijk geld verdienen
door Gronings gas op te
pompen. Maar van al het
geld dat de gaswinning in al
die jaren heeft opgebracht,
is maar een fooitje naar het
winningsgebied gegaan. Diep
triest. Als er geen oplossing
komt, wordt het tijd om op
een andere plek te gaan
demonstreren. Een plek dichter
bij het kabinet. De boeren
kennen de weg naar Den Haag
al.
Verslag van uw verslaggever ter
plaatse.
Pieter Schouten
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Verhoalen oet

loater toch gevolgen haar.
n Boantje bie de overhaid
kon je vergeten, ie waren ja
ongeschikt veur dainst.

mien jeugd
Ien dainst 1972-1973
Ien meert 1972 wer k veur
mien nummer oproupen
om noar Isabella kèzern
ien Den Bosch te komen,
woar k oplaaid wer tot kok/
hofmeester.
Omreden k bie Klinkhoamers
Koukfebriek waarkt haar en
kouk bie eten heurt, mos k mor
bie dat onderdaail, dochten
ze. Den Bosch is n ènd vot, k
was vanoet Kannes mit bus en
traain zes uur onderwegens.
Doar stonden twij drijtunners
kloar woarmit de ploug noar
kèzern brocht wer. Mit 29
jonges kwam k op n zoal woar
allenneg n bèr en n kaast veur
joe kloar stond. Ien n aander
roemte was n does mit allain
kold wotter. Eerste dag kreeg
ie joen soldoatenoetrusten;
pazen huf nait, twij poar
soldoatenkistjes wel, dij
mozzen goud zitten.
Koks en Hofmeesters villen
onder Intedance (verzörgen)
en dat bleef joen haile 18

moanden verplichte dainsttied
gelden.
Eerste twij weken waren
t stoerst. Ie werden deur
korperoals en sergeanten
pest en òfknepen, wie waren
ien heur ogen slappe jonkjes.
t Eten kon der mit deur, mor
de menaaier hou t op toavel
kwam, alpmoal deur mekoar
haspeld, doar lustten honden
gain brood van.
Noa acht weken marcheren,
poetsen, schaiten en meer
van dij dingen, kwam k dij
tied oareg schier deur zunder
veul ongemak of meleur. As
wie 40 km mit volle bepakken
sjaauwen mozzen, kon k t deur
mien goie keditie makkelk vol
hollen, mor summege jonges
oet n stad werden haildaal
gek van dat gedou. Dij werden
mit S5 noar hoes stuurd, wat

Noa dij eerste weken wer k
overploatst noar de 43e pa
inf bataljon ien Azzen en wer
k hofmeester op de Onder
Officiers Mess. k Kwam ien
n spiksplinternij gebaauw,
alles nijmouds mit de nijste
snufkes van dij tied. As wie
op oefening waren, haren wie
gain soldoatengoud aan, mor
koksklaaier en kelners n swaart
pak mit n wit bezoen.
Om de twij moand gingen wie
op oefening, mainsttied noar
Duutsland, omreden ons vijand
oet t oosten kwam, de Russen.
Mit de koks mozzen wie der
veur zörgen dat de officieren
heur natje en dreugje kregen.
Ons òfdailen lag voak achter t
front, zo’n 25 tot 30 km ien of
bie n gehucht of dörpke op de
Lünerburgerhaaide.

ons kamp begon t aal goud te
störmen, wat aal slimmer werd
en rond middernaacht was t n
orkoan worden, zo leek t wel.
Smörns kwamen de dieken
van de Elbe bie Geesthacht,
12 km van Hamburg, onder
druk te stoan en was der n
noodsituoatsie. Ale 3.500
Nederlandse en nog meer
Duutse soldoaten gingen
noar de Elbe om zaandzakken
te vullen om de dieken te
verstevegen. Wie mozzen der
veur zörgen dat ze alpmoal
eten kregen, ien dit geval
noodrantsoenen. Hutspot of
mous oet blik mit n haalve
Unox worst derbie.
Oefenen wer niks dij week, mor
t was wel n schiere ervoaren
en dat lu dij doar woonden zo
blied waren mit ons hulp, dat
dee ons wel wat.
k Bin t nooit vergeten.
Kees Bolt

Zo ook ien november 1972.
Tegen n uur of twij smirregs
kwamen wie aan op n Duuts
militair kamp mit holten
barakken. Bie t opzetten van

Uitvaartverzorging

BOERSEMA
voor de algehele
verzorging van

BEGRAFENIS
OF CREMATIE
Voor de begrafenis- en uitvaartvereniging Kantens, en de voormalige
verenigingen Usquert en Warffum
en verder in de gehele regio.

Telefoon:
(0595) 42 28 05 / 06 22 28 48 37

uitvaartverzorgingboersema@hotmail.com
dag en nacht bereikbaar!
Ook voor:
een ieder die is aangesloten bij een verzekering
een ieder die niet is aangesloten bij een
begrafenisvereniging of verzekering.

*
*

Stationsstraat 2
12

9988 RP USQUERT
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AGENDA Rottum
Geen activiteiten

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
Gesloten
Dinsdag 8 februari
t Schienvat
19.30 uur
Algemene ledenvergadering
Stichting t Schienvat
Inloop vanaf 19.00 uur

Vaste activiteiten t Schienvat
Onderstaande activiteiten gaan
door onder voorbehoud van de
corona-maatregelen. Informatie
over actuele gang van zaken is bij
het bestuur op te vragen.
Maandag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
Dinsdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
19.00 – 20.15 uur
Badminton (vol)
20.30 – 22.00 uur
Tai Chi
Woensdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)

15.00 – 17.00 uur
Kaanster Vlinthippers
19.30 – 20.45 uur
You Better Work
o.l.v. Ineke Doornbos
Donderdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
19.30 – 21.00 uur
Damclub ‘Het leert vanzulf’
19.30 – 21.30 uur
Danstraining Vincent & Audrey
Vrijdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
15.00 – 17.30 uur
Boeken-Lees-Kamer
20.00 – 24.00 uur
Biljartvereniging ‘de kleine tafel’
Zaterdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
Voor vragen of verdere
informatie kunt u bellen met
t Schienvat: T 55 12 80

WEEKENDDIENSTEN
DOKTERSDIENST:
T 0900-9229
TANDARTSEN:
Patiënten van de aangesloten
praktijken binnen de Vereniging Tandartsen Noord-Groningen kunnen bij spoedklachten
het centrale nummer 09000608 (kosten € 0,25 p/m) voor
informatie over de dienstdoende tandarts/tandartspraktijk
raadplegen.
Op de website www.vtng.nl
kunt u een overzicht van de
aangesloten praktijken zien.
De vaste spreekuren op zaterdag en zondag zijn vervallen!
Raadpleeg het nummer
0900-0608 voor meer informatie.
www.vtng.nl voor informatie
over dienstdoende praktijk en
telefoonnummers
DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale nummer in Bedum:
T 050 - 3014260
Holistische psychotherapie
en relatietherapie:
Mw drs. Jos Boelema
Praktijk: Groensingel 38 in Middelstum. M 06 51255926
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www.binnenwerk-psychotherapie.nl
KOKS HERBERG B.V.,
TAFELTJE DEK JE:
T 050 - 3140211
MAALTIJDSERVICE
OOSTERLENGTE:
T 0597 – 412613

Zondag 27 februari
09.30 uur – ds. J.P. Rozema
gezinsdienst
PROTESTANTSE GEMEENTE
KANTENS-STITSWERDROTTUM
Antoniuskerk
Zondag 30 januari
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Zondag 6 februari
10.00 uur – prop. A.P. Schep,
Groningen

Zondag 13 februari
10.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Zondag 20 februari
10.00 uur – prof. L.J. van den
Brom, Haren
Zondag 27 februari
19.00 uur – ds. R. P. Oosterdijk
muzikale Vesper
DORPSKERK ROTTUM
Voor de diensten in Rottum
zijn de diensten vooralsnog
opgeschort

KERKDIENSTEN
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Zondag 30 januari
09.30 uur – ds. T.K. van Eerden
14.30 uur – ds. K. van
Dusseldorp
Zondag 6 februari
09.30 uur – ds. H. Venema
14.30 uur – ds. H. van Noort
(in Middelstum)
Zondag 13 februari
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. L.W. Boonstra
Zondag 20 februari
09.30 uur – ds. S. Alserda
14.30 uur – ds. S. Alserda
(in Middelstum)
Zondag 27 februari
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. N. Dijksterhuis
KERKDIENSTEN CHR. GEREF.
KERK KANTENS
Zondag 30 januari
15.30 uur – ds. J. Oosterbroek
gezinsdienst
Zondag 6 februari
09.30 uur – ds. H. van Eeken
14.30 uur – ds. H. van Eeken
Zondag 13 februari
14.30 uur – dr. D.J. Steensma
Zondag 20 februari
09.30 uur – ds. A. den Boer
14.30 uur – ds. A. den Boer
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Foto van de maand
Judasoor op vlier
Deze paddenstoel is gevonden op de Ossengang bij het dorpshuis in Rottum. Het behoort tot groep van
trilzwammen en komt vooral voor van september tot het voorjaar, mits het niet te hard vriest.
Met name op vlier, maar ook op beuk, wilg en noot komt deze paddenstoel voor. Hij is eetbaar maar in de
Hollandse keuken niet gebruikelijk; ook niet echt smakelijk. In de Chinese keuken wordt deze paddenstoel
meer gebruikt onder de naam Zwarte zwam.
De naam zou gebaseerd zijn op een christelijke legende: Nadat Judas Jezus verraden heeft, krijgt hij daar
spijt van. Hij gooit de zilverlingen weg en probeerde zich op te hangen aan een vliertak. Deze brak af, maar
zijn oor bleef eraan zitten.
Tekst: Gert van den Brink
© Fotografie Annet Eveleens

Mexicaanse zuurkoolschotel
(Recept van weervrouw Harma Boer)
Benodigdheden:
pakje zuurkool
700 gr aardappels
1 pakje Mexicaanse gehaktkruiden
½ pond gehakt
1 paprika
1 kleine ui
pakje kaassaus
Schil de aardappels, snijd ze in
plakken en kook ze kort voor.
Snijd de paprika en de ui in
kleine stukjes en meng ze
samen met de Mexicaanse
kruiden door het gehakt.
Vet een vuurvaste schotel in
en verdeel het gehakt over de
bodem.
Daarna de zuurkool, gevolgd
door de aardappels en strooi
als laatste de kaassaus erover.
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Een half uur in de oven op 200
graden.

De redactie houdt zich het recht
voor kopij in te korten!
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
ingezonden stukken.
Administratie:
Alette de Vries-Rennen
Klinkenborgerweg 7
9995 NE KANTENS
T 0595 434206
M info@tlougnijs.nl
I www.tlougnijs.nl
Uw giften en betalingen
kunt u overmaken op:
NL25RABO 0342 2179 33
t.n.v. t Lougnijs
Een post-abonnement op
t Lougnijs kost € 22,50 per jaar.
Voor info over advertenties
en bezorging kunt u contact
opnemen met Alette de Vries:
T 0595 434206
Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens
Drukwerk:
Drukkerij Sikkema – Warffum

OUD PAPIER
Zaterdag 29 januari
09.00 uur
t/m zondag 30 januari
18.00 uur
T 551788 (OBS)

