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Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend: 
water uit de kraan, elektriciteit vanuit 
een stopcontact en een krant in de 
brievenbus. Ook t Lougnijs komt 
automatisch elke maand weer bij de 
meeste adressen in Kantens, Stitswerd 
en Rottum. Toch moet er het nodige 
werk gedaan worden om dit – en 
nog vele andere dingen – allemaal te 
realiseren. Het ene gaat met hightech, 
maar het bezorgen van kranten is veel 
handwerk. De huis-aan-huis kranten, 
abonneekranten en natuurlijk t 
Lougnijs worden al bijna 20 jaar bezorgd 
door Simon en Petra Mus die aan de 
Kolpendestraat in Kantens wonen.

Aan het begin van deze eeuw 
kwam Simon door persoonlijke 
omstandigheden thuis te zitten. 
Hij kreeg het advies van een 
professional om hoe dan ook, 
regelmatig te gaan bewegen.
Het begon met het overnemen 
van een route van het Dagblad 
van het Noorden: een scholier 
in Kantens kon de bezorging 
niet meer combineren met de 
studie. Daarna kwam Simon 
in beeld bij Henk en Fennie 
Dijk-Dob die op de hoek van de 
Pastorieweg/Stitswerderlaan 
woonden. Deze familie deed 
toen de bezorging van vele 
kranten en folders. Het werd in 
verband met ziekte van Fennie 
steeds moeilijker om het werk 
allemaal te doen. Daarom hielp 

Simon hun. Op een gegeven 
moment werd het tijd dat alle 
werkzaamheden over werden 
gedragen aan Simon. Dat was 
ook het moment dat Petra mee 
ging helpen. Zij was werkzaam 
als Alfa-hulp waarbij ze ervoor 
zorgde dat bij hulpbehoevende 
mensen het huishoudelijk 
werk werd gedaan. Daarnaast 
was ze zaterdags bij bakker de 
Boer in Uithuizen werkzaam. 
Ondertussen werkt Petra voor 
een andere organisatie die 
de huishoudelijke taken bij 
mensen thuis verzorgt.

De werkzaamheden beginnen 
al héél vroeg in de ochtend, 
want de dagbladen zoals 
Dagblad van het Noorden, 
AD, NRC, Telegraaf, Trouw, 
Volkskrant, Nederlands 
Dagblad moeten allemaal 
doordeweeks uiterlijk om 
07.00 uur in het dorp Kantens 
bezorgd zijn. In het weekend 
is het uiterlijk 08.00 uur. De 
pakketten kranten worden 
eerder die ochtend – eigenlijk 
in de nacht – bij Simon en 
Petra thuis in een speciale 
kist gelegd. Voorheen stond 

deze kist vlakbij de straat, 
maar ze kwamen erachter 
dat onverlaten regelmatig 
kranten uit die kist haalden. Nu 
staat de kist op een plek waar 
meer toezicht is. De kranten 
kunnen niet direct vanuit de 
kist bezorgd worden. Een krant 
kan uit meerdere katernen 
– gedeeltes – bestaan of er 
is een soort ‘tijdschrift’ zoals 
“Meer” van het Dagblad van 
het Noorden bij. Aan de familie 
Mus de taak om al die losse 
delen bij elkaar in te steken 
zodat er een volledige krant 
ontstaat. Dat is dus allemaal 
handwerk. 

Ze hebben te maken met drie 
soorten abonnees: langdurige, 
deelabonnees die dus alleen 
de zaterdageditie ontvangen 
en de proefabonnees. Af en 
toe worden er onvoldoende 
abonneekranten geleverd. Dat 
zien Simon en Petra heel gauw. 
Ze bellen dan een speciaal 
telefoonnummer, zodat binnen 
een paar uur de ontbrekende 
kranten bezorgd worden. 
Naast de dagbladen zijn er ook 
een paar regionale bladen, 

Trouwe 
bezorgers
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Uw naam is?
Roelf Schaank, Langestraat te 
Kantens.
 
Wat at u als kind het liefst? 
Poffert.

Wat deed u het liefst in de 
kinderjaren? 
Vechtsport en keepen.

Wat was uw grootste hobby? 
Drummen en dansen.

Welk beroep heeft u 
uitgeoefend? 
Inrichtingswerk en sportleraar.

Wat is uw grootste ergernis? 
Respectloos gedrag.

Wat mist u tegenwoordig het 
meest uit uw jeugdjaren? 
Er rimpelloos uit zien.

waarvan de Ommelander 
Courant twee versies heeft: 
abonnee en huis-aan-huis. 
Dus dan is het opletten welk 
adres welke versie moet 
hebben. Daarnaast zijn er ook 
adressen die helemaal geen 
ongeadresseerde kranten en/of 
drukwerk willen ontvangen en 
dat middels een sticker op de 
brievenbus kenbaar maken. 

De kranten in Kantens 
worden met de fiets bezorgd. 
Tussendoor even naar huis, 
want niet alle kranten passen 
in één keer in de fietstassen. 
Buiten Kantens wordt met de 
auto bezorgd. Eén keer in de 
week wordt er in Toornwerd 
bezorgd. Omdat dit dorp onder 
de gemeente Eemsdelta valt, 
bezorgen Simon en Petra daar 
de Eemsbode. Dat is een ‘zusje’ 
van de Noorderkrant die op 
woensdag in Kantens wordt 
bezorgd. Stitswerd en Rottum 
krijgen de Noorderkrant 
samen met de Ommelander 
op de donderdag. Naast de 
wekelijkse bezorging zijn er ook 
minder frequente bezorgingen 
zoals t Lougnijs en Blad. Tot 
slot zijn er losse opdrachten 
zoals flyers die een plaatselijke 
actie aankondigen.

Er is wel wat veranderd in 
de afgelopen jaren. Zo is 
het aantal abonnees van 
de dagbladen behoorlijk 
teruggelopen en zijn de lijsten 
van de abonnees ook anders 
vanwege de privacyregels: geen 
achternamen.
Samen zijn Simon en Petra 
het hele jaar rond bezig met 
de bezorgingen. Een vakantie 
zit er niet in, want aan wie 
zou je de bezorging kunnen 
uitbesteden? Immers, ook de 
grote bezorgbedrijven zitten 
met een tekort aan bezorgers. 

Tijdens zo’n bezorgronde 
horen ze nog eens nieuws 
uit de dorpen. Ze nemen het 
bezorgen serieus en hebben 
er plezier in; dus zolang 
de gezondheid het toelaat 
gaan ze door. Het bezorgen 
kan soms ook gevaarlijk zijn 
als het bijvoorbeeld glad 
is. Dus mensen: help de 
bezorgers – ook van de post 
en pakketdiensten – en neem 
maatregelen door ervoor te 
zorgen dat men niet glibberend 
bij de brievenbus of voordeur 
hoeft te komen.

Zwanny Hofman

Waarover maakt u zich 
tegenwoordig de meeste 
zorgen? 
Zorgen zijn voor morgen.

Wat zou u graag nog eens 
willen doen? 
In de ring karatewedstrijden 
draaien en in het doel staan. 
Misschien probeer ik dit nog 
eens met veteranen in de zaal. 
Hierbij; wie wil mij hebben en 
wie wil karateles. Wie wil een 
optreden van één van de twee 
bandjes waar ik in zit?

Wie schrijft er de volgende 
keer met de kroontjespen? 
Mijn buurman en gabber 
Rikkerd.
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Zo nu en dan zie ik er weer eentje op de weg of in de berm 
liggen: een dier als verkeersslachtoffer die een botsing met 
een motorvoertuig helaas niet heeft overleefd. Meestal is het 
een poes, een egel, een haas, een eend of een andere vogel 
die doodgereden is. Als ik de kwetsbare dieren zie liggen, vind 
ik het jammer dat ze op deze manier zo plotseling de dood 
vonden. Maar ik heb gemengde gevoelens als ik op een dag 
langs de weg een dode steenmarter zie liggen.

Een steenmarter is een 
roofdier. Hij heeft ongeveer 
het formaat van een slanke kat 
met korte poten. Zijn vacht is 
bruin en op zijn borst heeft hij 
een grijswitte bef. Hij heeft een 
kleine snuit met roze neus en 
donkere snorharen, met kleine 
oren en donkere ogen. Hij heeft 
ook een lange wollige staart. 
Zoals andere marterachtigen 
heeft de steenmarter een 
typische manier van lopen: 
hij heeft eigenlijk een snelle, 
huppelende loop. Maar hij is 
ook een goede klimmer en 
kan wel anderhalf meter hoog 
springen. Met zijn flexibele 
lichaam kan hij door openingen 
van 5 - 6 cm kruipen.  
De steenmarter is meestal te 
vinden in de buurt van dorpen 
en boerderijen, maar ook wel 
in steden.
Hij is een nachtdier en is dan 
actief van zonsondergang tot 
zonsopgang, waarbij hij wel 
een afstand van 10 tot 15 
kilometer kan afleggen. Hij 
heeft meerdere schuilplaatsen 
waar hij overdag slaapt. Deze 
plekken zijn te vinden in 
boomholten, takkenhopen, 
schuurtjes of spouwmuren. 
Hierbij kan hij schade aan 
het huis aanrichten, aan de 

spouw- en dakisolatie. Onder 
de motorkap kan ook schade 
ontstaan. Steenmarters 
knagen graag aan de kabels, 
omdat bij de productie van 
die kabels vaak visolie wordt 
gebruikt. In de buurt van de 
schuilplek zijn niet alleen kleine 
voedselvoorraden te vinden, 
maar er hangt vaak ook een 
vreselijke stank door de urine, 
uitwerpselen en vergane prooi.   
Hij heeft een uitgebreid menu, 
omdat hij een veelzijdige eter is 
en zowel plantaardig als dierlijk 
voedsel lust. Hij eet vruchten 
zoals appels, peren en kersen, 
maar ook bramen en bessen. 
Muizen, ratten, egels, jonge 
konijnen, vogels, kevers, 
kikkers, regenwormen worden 
met smaak verorberd. Maar 
hij is vooral verzot op eieren 
van kip, eend, fazant en allerlei 
weidevogels. Hij levert dus 
waarschijnlijk ook een grote 
bijdrage aan de achteruitgang 
van de weidevogelstand. In 
Nederland is de steenmarter 
wettelijk beschermd en er 
komen er steeds meer. Alleen 
de vos is zijn natuurlijke vijand.
Dus een dode steenmarter, 
moet ik daarom treuren of 
niet?

Hilma Oudman-Dam

Deze rubriek heet ´uitgevlogeń , maar echt uitgevlogen ben 
ik nooit. Ik kom uit de stad, verhuisde naar Stitswerd en vloog 
terug naar de stad. Toch is het een hele eer om als Stitswerder 
gezien te worden. Ik neem jullie graag mee hoe het voor mij als 
jonge dame was om vanuit de stad in dit dorp te komen wonen.

Ik was 12 jaar toen in vanuit 
de stad in Stitswerd kwam 
wonen. Met gezonde tegenzin 
verhuisden mijn zus en ik met 
onze ouders mee naar een 
afgelegen dorp ver van de stad 
af. Een dorp met ongeveer 30 
huizen, een dorpshuis, een 
haventje met welgeteld één 
boot en een kerkje. Oh, en 
niet te vergeten, een bushalte 
bijna een dorp verderop. De 
rit er naar toe herinner ik mij 
als pure ellende met vier keer 
per week regen en altijd wind 
tegen. Ik heb vaak gedacht 
dat dit mijn straf was voor 
ongehoorzaamheden uit mijn 
jeugd. Ik besef mij nu overigens 
goed dat ik niks gewend was 
en dat veel leeftijdsgenoten de 
fiets pakten voor een ritje naar 
de middelbare scholen in de 
omgeving, waarbij 20 kilometer 
niks was. 

Mijn eerste weken in het dorp 
waren saai en eenzaam. Ik kan 
me nog levendig herinneren 
dat ik op de fiets naar de 
bushalte fietste (wie heeft 
dat ding 3 kilometer van het 
dorp geplaatst?) en dat een 
mededorpeling mij vriendelijk 
begroette. Ik mompelde iets 
terug en deed bij thuiskomst 
mijn beklag. ‘Ik ken die mensen 

helemaal niet, hoezo zeg je dan 
hoi?’
Nadat de tijd verstreek kon ik 
steeds beter wennen aan het 
dorpsleven (overigens nooit 
aan die fietstocht naar de 
bushalte). Samen met twee 
leeftijdsgenootjes uit het dorp 
mochten we de paarden van 
onze buurman Stol verzorgen 
en dat was fantastisch! De 
dorpsfeesten zoals ‘Stitswerd 
op zijn kop’ waren ontzettend 
gezellig. Of ik draaide de 
bardienst of ik danste lekker 
mee met het gemêleerde 
publiek van het dorp. Ik heb 
zelfs nog even in de woning 
naast het dorpshuis gewoond. 

Mijn tijd in Stitswerd was met 
vele ups en downs. Ik heb 
mogen proeven aan de mooie 
kant van het plattelandsleven, 
gevoeld hoe betrokken mensen 
kunnen zijn in een dorp en 
(deels) genoten van de rust. Als 
ik nu terugkijk op Stitswerd, zie 
ik hoe bijzonder het dorp is. 
Mijn moeder woont nog steeds 
in dat huis (met die bushalte 3 
kilometer verder), mijn vader 
heeft een steen gekregen op 
het kerkhofje naast de kerk 
en mijn zus is getrouwd in 
het opvallend gele kerkje van 
Stitswerd. 

Toen mijn verkering en ik 
besloten om na ruim 10 jaar 
onze liefde te bezegelen met 
een heuse bruiloft was de 
keuze dan ook snel gemaakt. 
We gingen trouwen in 
Stitswerd! In dat gele kerkje, 
met die bushalte 3 kilometer 
verderop, met hulp van een 
aantal zeer lieve betrokken 
Stitswerders. Het feest vond 
plaats in de tuin van mijn 
moeder, waar we al swingend 
het feest afsloten met prachtig 
vuurwerk, wat tot in de 
omringende dorpen te zien 
was (geen dank daarvoor). 

Al met al een geweldige 
ervaring in het dorp waar ik 
deels ben opgegroeid. Ik kan 
nu met trots vertellen dat het 
opgroeien in een dorp leuk 
en waardevol is. Wij hebben 
ervoor gekozen om met 3 
kinderen in een buitenwijk van 
de stad te gaan wonen. Mijn 
kinderen fietsen nu naar hun 
middelbare school en vinden 
dat mishandeling, maar ik denk 
nog steeds dat ik het zwaarder 
had met alle regen en wind. 
Toch kijk ik nu met veel plezier 
terug op mijn tijd in Stitswerd!

Pam Westerhof

Vraag & aanbod
Gezocht: hulp in de huishouding voor 4 uur per twee weken.
Reacties graag naar: e.wierda@hotmail.com

Els Wierda-van Dijk
Usquerderweg 21
9998 NZ Rottum
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Nieuws van de

Kademuur
Herstel van de met instorting 
bedreigde kademuur langs het 
Boterdiep is bij de gemeente 
in behandeling. Er worden aan 
aantal opties onderzocht en er 
zal budget gevraagd worden 
ten behoeve van de uitvoering.

Schelpenpad in het bos
Het pad is in december 2021 
hersteld en ziet er eindelijk 
weer eens netjes uit! Nu het 
bos nog een net aangezicht 
geven en dan ligt dit stukje 
Kantens er weer netjes bij!

Herstel van vernield voetpad 
aan de Middelstumerweg
Na veel telefoontjes, mailtjes 
en ergernis is uiteindelijk 
het voetpad langs de 
Middelstumerweg hersteld 
door kapotte tegels te 
verwijderen en te vernieuwen. 
Daarnaast is ook op andere 

plaatsen in het dorp 
herstelwerk uitgevoerd. Nu nog 
plaatsing van paaltjes, zodat 
het risico op herhaling van de 
situatie wordt voorkomen.

Realisatie van een veilige 
verbinding tijdelijke 
woningen naar de dorpskern
Er is geen informatie 
aangeboden op welke wijze 
de gemeente de toezegging 
om de veiligheid van dit 
traject over de Bredeweg te 
verbeteren gaat uitvoeren. Dat 
is teleurstellend, het betreft 
een gevaarlijke situatie die op 
korte termijn een oplossing 
verdient.

Versterking
Het college van burgermeester 
en wethouders heeft in de 
raadsvergadering van 15 
december 2021 een aantal 
taken meegekregen omtrent 

onderzoek naar realisatie 
mogelijkheden van een 
tijdelijke weg en het bieden 
van inspraak aan inwoners 
over de inrichting van de 
omgeving. Initiatief voor 
deze inspraakmogelijkheden 
komt maar moeilijk van de 
grond. Er zijn inmiddels twee 
maanden verstreken, maar er 
is weinig merkbaar initiatief 
vanuit de gemeente voor 
uitvoering van de toegezegde 
inspraakmogelijkheden. 
Met betrekking tot de 
tijdelijke weg is er door de 
voetbalvereniging K.R.C. voor 
de gemeenteraad een mooi 
visiedocument opgesteld over 
de wijze waarop een tijdelijke 
weg, een verplaatsing van de 
oefenhoek en andere al langer 
geldende wensen in het dorp 
gerealiseerd kunnen worden. 
Het is bijzonder jammer dat 
het college van wethouders dit 
document in eerste instantie 
niet positief maar negatief 
lijkt te benaderen. Uit de pers 
vernamen we een reactie als 
“de informatie in het document 
zijn geen koppelkansen en het 
is te duur”….. 
Gezien deze uitspraken 
(wethouder Dijkhuis doet de 
uitspraken en spreekt dan 
ook namens het hele college) 
krijgt VDK de indruk dat de 
koppelkansen niet gezien 
worden en er beter naar 
de kosten gekeken dient te 
worden. Naar ons oordeel zal 
er echt beter gekeken moeten 
worden naar de suggesties 
vanuit het dorp.

Het werkelijke probleem 
dat onbesproken lijkt is dat 
het versterkingsproject niet 
voorziet in het beperken 
van overlast en daarmee 
gepaard gaande kosten….. 
‘Een beetje overlast hoort 
erbij’ is de gehoorde term. 
Dat is makkelijk gezegd als 
je er geen last van hebt. Er is 
simpelweg iets over het hoofd 
gezien in de planvorming. De 
gemeenschap in Kantens eist 
dat dit alsnog rechtgezet gaat 
worden. Wie zich brandt moet 
op de blaren zitten en als het 
niet anders kan dan moet de 
gemeente maar een hoger 
kostenniveau accepteren. In de 
andere dorpen worden immers 
ook noodzakelijke uitgaven 
gedaan. Ook voor Kantens zou 
een goede afwikkeling van het 
versterken moeten gelden.
 
Positief nieuws is dat er op 
2 februari een gesprek heeft 
plaatsgevonden tussen vv 
K.R.C., de gebruiker van de 
oefenhoek, en de gemeente 
over het plan van aanpak dat 
de gemeente denkt te volgen 
inzake het onderzoek naar een 
tijdelijke weg. Helaas vindt dat 
eerste gesprek pas 7 weken 
plaats ná de raadsvergadering 
van 15 december. Het gaat 
allemaal erg stroperig, de tijd 
tikt gewoon door….. Uitkomst 
van het gesprek: er wordt 
een organisatie gezocht om 
onderzoek te doen naar 
de mogelijkheden. Wordt 
vervolgd…

Het bestuur

Het wordt winter!
Het wordt winter en het sneeuwt
de zon is met de noorderzon vertrokken
we kijken samen naar de kleine vlokken
en de wereld is een prentenboek
het sneeuwt
het wordt winter, het wordt winter en het sneeuwt

het wordt winter en het sneeuwt
de kachel in ons huis geeft volop hitte
toch blijven we hier nog een tijdje zitten
want het is nog nooit zo mooi geweest
het sneeuwt
het wordt winter van hier tot ginter
kijk het sneeuwt

Paul de Leeuw
van de cd Het wordt winter

Vooraankondiging opening Kindcentrum 
 

NL doet Dierenparkje Kantens!
Op dit moment is het nog winter, maar de commissie 
Dierenparkje Kantens heeft zijn blik alweer op het voorjaar! 
Waar we weer veel kunnen genieten van de bloemen en planten 
in het parkje en de beestjes. Waar we weer samen met kinderen 
van OBS Klinkenborg acties gaan organiseren om de kinderen 
meer bewust te maken van hoe mooi de natuur is. De commissie 
bruist van de ideeën voor het komend jaar, om oud en jong te 
laten genieten van het parkje!

Om het Dierenparkje weer 
mooi de lente in te laten gaan, 
organiseren we op
zaterdag 12 maart een NL 
Doet dag bij het Dierenparkje 
Kantens. Dus alle hulp is 
welkom, noteer dit alvast in 
uw agenda! We starten die 
dag om 10.30 uur en eindigen 
rond 15.30 uur. Ook als u maar 
een uurtje kan helpen. Opgave 
kan bij een van de leden 
van de commissie, spontaan 
langslopen mag ook. Zie ook 
Facebook voor aankondiging.

Wat gaan we doen? Er komt 
een nieuw schuurtje en er 

moeten hooihokken worden 
geplaatst. Verder gaan we 
onderhoud verrichten aan 
het bestaande dierenverblijf. 
Ook dienen de picknickbanken 
geschuurd en gelakt te worden. 
Verder worden de tegels 
schoongemaakt, bloemen 
geplant en gezaaid, onkruid 
gewied en natuurlijk samen 
lunchen (wordt voor gezorgd)! 
Vele handen maken licht werk!
Alvast tot dan!!!

Commissie Dierenparkje 
Kantens
Susanne, Kim, Gerda, Ineke  
en Klazien

Voorzichtig, maar toch heel 
blij, maken wij de opening van 
onze school en kinderopvang 
bekend. Dit vindt plaats op 
donderdagmiddag 19 mei 
2022. 
Dat willen we doen met u en 
alle mensen die belangrijk zijn 
geweest voor de bouw van 
dit mooie en nieuwe gebouw, 
voor OBS Klinkenborg en 
kinderopvang KindH.
Bij zo’n bijzondere gelegenheid 
hoort een feestelijk tintje…hoe 
dat precies vorm zal krijgen 
hoort u later.

We verheugen ons er nu al 
op u te mogen ontvangen op 
donderdag 19 mei!

Namens alle medewerkers en 
organisatoren,
Laurà Gerards

afhankelijk of je wel of niet van 
scherp eten houdt.  
Mie erbij en serveer eventueel 
met een omelet.

Recept bami 
(voor 3 à 4 personen)

Benodigdheden:
 1 pak verse bamigroenten  
 1 Spaanse peper
 5 nestjes mie
 ½ pond varkenspoulet

Braad de varkenspoulet 
bestrooid met zout en peper 
mooi bruin.  
Kook de bamigroenten 
beetgaar en schep het bij 
het vlees met een klein 
bouillonblokje.  
Kook de mie 10 minuten, 
daarna afspoelen in een 
vergiet en laten uitlekken. 
Gesneden Spaanse peper erbij, 

The End...
Als u ergens een stapel lege dozen ziet staan, betekent dat 
meestal dat er verhuist gaat worden. Dit is ook het geval voor 
de Boeken-Lees-Kamer. Binnenkort, eigenlijk over 14 dagen, 
houdt de Leeskamer op te bestaan.

Een aantal jaren geleden ben 
ik met veel enthousiasme aan 
de Leeskamer begonnen en ik 
hoopte op veel leesdorstige 
dorpsgenoten die mij veel 
uitleenwerk zou bezorgen. 
Maar vooral het laatste jaar 
liep het heel erg slecht. Corona 
speelde natuurlijk ook grote 
rol en toch was de animo 
vanuit het dorp vanaf de start 
niet erg groot.

Boeken houden van mensen 
en zijn er om gelezen en 
uitgeleend te worden. Het 
geeft zeer veel voldoening als 

dat dan gebeurt. Maar helaas 
was dat hier niet het geval.
Gelukkig zijn er voldoende 
‘leeskamers’ waar de boeken 
heen kunnen gaan en ze 
vinden hun weg wel in de 
wereld. 
De kast met ‘gratis boeken’ 
beneden in t Schienvat blijft 
wel bestaan en daarin kunt 
u naar hartenlust boeken 
plaatsen en ook weer uithalen. 
Er zal voor gezorgd worden dat 
die kast voldoende aanvulling 
krijgt.

Anneke van de Graaf
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www.centrumvoorgezondheidvoorvrouwen.nl 
Facebook: centrum jarka

In samenwerking naar energieneutraal
Op het dak van Maatschap Tuwinga aan de Usquerderweg 11 te 
Kantens worden 200 zonnepanelen gelegd. Dit is een zonnedak 
met een SCE-regeling waarbij elke deelnemer € 69,00 per 
paneel inlegt en daarvoor per jaar een vergoeding krijgt van 3 
cent per kWh opgewekte stroom. Elk paneel levert ± 360 kWh 
hernieuwbare groene stroom per jaar. Dat geeft, afhankelijk van 
het weer, een rendement van ± € 12,00 per jaar, rechtstreeks 
uitgekeerd door de coöperatie. Uw terugverdientijd is ± 7 jaar 
en de looptijd van het contract is 15 jaar. Het dient niet alleen 
de energieneutraliteit, maar het dient ook de terugdringing van 
de uitstoot van CO2. Dat is duurzaam zoals het in de opzet van 
de coöperatie is gesteld. Bent U geïnteresseerd  dan kunt u een 
informatiebulletin aanvragen bij: coöperatie.eik@gmail.com .

Ieder huishouden uit het onderstaande postcodegebied op de 
kaart hieronder kan deelnemen.

Namens het bestuur,
John van de Rijdt

Na een tijdje uit de running zijn geweest, ben ik nu ook weer 
bijna iedere zaterdag op de molen aanwezig. Gelukkig was 
er met de intocht van Sinterklaas een vervangend molenaar 
aanwezig, zodat de molen kon draaien met vlaggetjes tussen de 
wieken. 

Dit jaar is uitgeroepen als 
“het jaar van de molenaar” 
en dit valt samen met het 
vijftig jarige bestaan van 
de landelijke vereniging 
“het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars”. Beschermvrouw 
van de Hollandsche Molen 
Prinses Beatrix opende dit 
op zaterdag 15 januari jl. met 
een bezoek aan de molen Het 
jonge Schaap op de Zaanse 
schans. Dit gebeurde in kleine 
kring vanwege de heersende 
pandemie. Met het jaar van 
de molenaar, hoopt het gilde 
meer jonge molenaars aan te 
trekken.
 

In maart zal de afdeling 
Groningen veel aandacht 
proberen te geven aan het 
pellen van gerst tot gort. Ook 
molen de Grote Geert doet hier 
aan mee op alle zaterdagen in 
maart. Op dit moment wordt 
er nog aan een film gewerkt die 
dan zal worden vertoond.
 
Op zaterdag 9 april willen de 
gezamenlijke molenaars een 
wereldrecord vestigen om 
zoveel mogelijke molens in 
Nederland te laten draaien 
tussen 11.00 en 12.00 uur. Ook 
dan zal de molen meedraaien. 
Natuurlijk is bezoek altijd 
welkom als de molen draait.

De molenaar Gerad Werkman
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Ontwikkelingen  
in t Schienvat
Om alle stemgerechtigden op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen in de afgelopen periode is op dinsdag 8 februari 
een vergadering van stemgerechtigden gehouden. 

Ach lieve tijd …
Onze, altijd inspirerende en motiverende, eindredactrice 
overhandigde mij op zekere dag een stevig uitgevoerde Primeale 
doos, waarin een bewaarde collectie Lougnijzen lag, met het 
vriendelijke verzoek, deze nummers te checken en eventueel in 
te scannen. Wie ben ik om dat te weigeren?

daar een nieuw jaarabonnement 
te kunnen afsluiten. Vereniging 
Dorpsbelangen Rottum werd 
opgericht en de plannen voor 
een dorpshuis waren gesmeed.

In het dorpshuis van Sitswerd 
stond een toneelvoorstelling 
van Galilei gepland over 
kernenergie, waarin een 
boerengezin het land niet wil 
afstaan om er proefboringen 
op te houden. Een (gemene) 
geheim agent probeert 
langs slinkse wegen de boer 
te bewegen om dit wel te 
doen, terwijl ondertussen de 
ministerraad het land in was 
getrokken om met mensen 
te praten over het nut van 
kernenergie. Hoe toepasselijk…

De ijsbaan was open met 
lokale schaatswedstrijden 
en schaatsproeven, maar 
ook met de Gewestelijke 
kampioenschappen korte baan 
voor dames C en D junioren.

Op de laatste pagina’s een 
serie tekeningen van heup- 
en buikspieroefeningen, nu 
nog steeds actueel door de 
langzaam stijgende corona-
kilo’s van 2021 en een smaakvol 
oud en nieuw. Ach lieve tijd….
wij gaan op naar een prachtig 
voorjaar, een schitterende 
corona-vrije zomer, een kleur- 
en geurvolle herfst en een 
sprookjesachtige winter…
Toch?

Arie Klomp

Welwillend om de scanner 
te activeren, raakte ik en al 
bladerend en lezend afgeleid 
en ging ik 40 jaar terug naar de 
eerste nummers van 1982, toen 
nog voorzien van drie prachtige 
tekeningen van de dorpen 
Rottum, Stitswerd en Kantens.

We hadden nog een 
heus gemeentehuis, met 
een burgemeester, een 
gemeenteontvanger en een 
maatschappelijk werker; 
echte mensen en dagelijkse 
openingstijden. Er was 
nog een postkantoor, een 
Rabobank en het Groene Kruis 
met een wijkverpleegster 
en een kraamhulp. Je kon 
het politiebureau bellen op 
nummer 2432 en daar ook nog 
overnachten.

De kerstoverweging van 
1981/1982 had het over 
feesten die zich snel 
achter elkaar afwisselden, 
overvloedige sneeuwval in 
een sprookjesachtige sfeer 
en de overweging, dat het 
meestal afhankelijk is van 
de omstandigheden en onze 
gevoelens of wij feest kunnen 
vieren en soms onverwachte, 
wonderlijke paden volgen 
die….leiden naar een zekere 
toekomst.

Er stond een gezamenlijke 
broodmaaltijd gepland in t 
Schienvat en een theemiddag 
van de Vrouwenraad en ook de 
bieb in Kantens was open om 

Volgens de statuten dient 
tenminste eenmaal per jaar 
een bijeenkomst te worden 
belegd, maar het was sinds 
2016 al niet meer voorgekomen 
om zo bij elkaar te komen. Het 
was dus echt noodzakelijk. 
Temeer, omdat er het laatste 
jaar zoveel veranderingen 
hebben plaatsgehad. Een 
nieuw (interim)bestuur was 
aangetreden, in een corona-
periode, zonder een beheerder, 
in een krappe financiële 
situatie waarin in 2021 de 
gemeentelijke subsidie al is 
afgeschaald. Duidelijk is dat er 
wel wat staat te gebeuren om 
de deuren voor de gebruikers 
van t Schienvat open te 
houden!!

De bij de Stichting 
bekende informatie van 
stemgerechtigden blijkt sterk 
verouderd en niet actueel 
te zijn. Op basis van de 
bekende informatie zijn de 
uitnodigingen verstuurd en 
waren 14 van de 23 genodigden 
aanwezig. Hopelijk zijn alle 
stemgerechtigden uitgenodigd, 
want, zoals al vermeld, 
omdat de lijst verouderd 
is zijn er mogelijk te weinig 
uitnodigingen verstuurd; 
excuses indien het geval. In 
de vergadering is afgesproken 
dat er op korte termijn een 
actuele lijst wordt opgesteld 
door alle in Kantens bekende 
commissies en organisaties te 
benaderen met de vraag of zij 
stemgerechtigd willen blijven of 
worden.

Penningmeester Jitske Hoekstra 
blijft er sterk in geloven dat in 
de toekomst exploitatie van 
het Sociaal en Cultureel Werk 
t Schienvat mogelijk is. Zij zet 
zich daar dan ook volledig voor 
in, ondanks onzekere financiële 
toekomstperspectieven. Cijfers 
over 2021 en de toekomt 
zijn samengesteld en op de 
vergadering gepresenteerd 
aan de stemgerechtigden. Ook 
de gemeente is op de hoogte 
gesteld van de financiële 
verwachtingen. Als er niets 
gebeurd vanuit de betrokken 

partijen (gemeenschap en 
ook de gemeente) dan ziet de 
toekomst voor t Schienvat er 
niet rooskleurig uit. 

Wat is er allemaal te doen en 
naar wie zijn we opzoek! 
Het gebouw vraagt om 
structureel onderhoud in 
de vorm van schoonmaak. 
Er is een idee ingebracht 
om maandelijks een 
grote schoonmaakactie 
te organiseren, waarna 
er gezamenlijk met de 
schoonmakers een maaltijd 
genoten wordt of iets anders 
leuks wordt gedaan. Nu maakt 
Evert Spriensma wekelijks de 
gymzaal al schoon, maar het 
hele gebouw dient schoon te 
blijven. 
 
Ondersteuning in het 
horecagedeelte is gevraagd, 
vrijwilligers die bij grotere 
activiteiten ondersteuning 
willen bieden, zoals 
bijvoorbeeld samenkomsten 
bij uitvaarten, vieringen van 
jubilea en grotere feesten. 
Uiteindelijk gaat de gedachte 
uit naar het opzetten van een 
club vrijwilligers die tegen een 
kleine (vrijwilligers)vergoeding 
zich inzet om de activiteiten in 
t Schienvat mogelijk te maken. 
Het zou mooi zijn wanneer dit 
vrijwilligerswerk tot een positief 
resultaat zou leiden.

Dit kan ook het 
gemeenschappelijke 
dorpsgevoel en de 
dorpswaarde versterken. Dat is 
belangrijk. Join the club zou ik 
zeggen!

Om aan de in de statuten 
vastgelegde voorwaarden te 
voldoen, is ook uitbreiding 
van het bestuur noodzakelijk. 
John neemt door persoonlijke 
omstandigheden afscheid als 
secretaris en er horen ook 
twee stemgerechtigden in het 
bestuur zitting hebben. Die 
zijn nu niet benoemd, maar 
dat is wel een in te vullen 
voorwaarde.

Het bestuur t Schienvat

Delta glasvezel Informatieavond
Beste inwoners,

De glasvezelcampagne van DELTA Fiber Netwerk in Kantens, 
Rottum en Stitswerd is gestart. U bent ze misschien in de regio 
al tegengekomen. De afgelopen periode heeft ook u ervaren 
hoe belangrijk een stabiele en snelle internetverbinding is. 
Thuiswerken, online les krijgen, zorg op afstand en videobellen 
zijn inmiddels niet meer weg te denken uit ons dagelijks 
leven. Internet houdt ons verbonden met elkaar.
En dan is het fijn als het allemaal goed werkt! Glasvezel geeft 
de meest snelle en stabiele verbinding die mogelijk is en ook 
Kantens, Rottum en Stitswerd krijgen internet via glasvezel, als 
35% van de inwoners zich vóór 11 mei 2022 aanmeldt.  

Kom naar de Glasvezel 
Informatieavond 
We kunnen ons voorstellen 
dat u allerlei vragen heeft 
hierover. Daarom organiseren 
we een interactieve Glasvezel 
Informatieavond in Kantens. 
U bent van harte welkom 
op donderdag 3 maart in 
dorpshuis t Schienvat vanaf 

19.30 uur. U heeft dan alle 
ruimte om vragen te stellen.

Als u geen tijd heeft om naar 
de informatieavond te komen, 
dan kunt u ook terecht in 
de tijdelijke winkel aan de 
Hoofdstraat West 7 in Winsum 
of aan de Stationsweg 12 in 
Bedum. Of u kunt alvast kijken 
op www.gavoorglasvezel.nl .  

Tot ziens op 3 maart!
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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!

Verhoalen van vrouger

Militaire dainst 1973

Zo waren wie as hofmeesters 
en koks oet Azzen betrokken 
bie n oefening ien Duutslaand. 
t Was n Navo-oefening dij 
oet Bruzzel aanstuurd wer 
deur de hoge heren van t 
bondgenootschap. Ales wat der 
aan generoals en hoge EEG- 
bestuurders ien Bruzzel zat, 
deed doar aan mit.
Ons onderdail de 43e Painfbat 
(pantser infanterie bataljon) 
haar n kaamp ien de bozzen 
en haidevelden ien omgeven 
van Sennelager, stoef bie stad 
Paderborn. Doar was n grode 
kezèrn veur Amerikoanse 
en Engelse soldoaten dij ien 
Duutslaand heur toaken veur 
de Navo doun mozzen. Op n 
groot schaitterrain veur tanks 
en pantserwoagens zörgden 
mien moaten en ik veur t eten 
en drinken.
Bie dij oefening was 
veul bekieks van hogere 
instanties. Op n mörn waren 
wie mit t mirregeten aan 
gaang, dou der ienainen n 
luchtmachthelikopter bie ons 
tent landde. En joa lu, tot ons 
verboazen kwam der n hoge 
piet oet, t was Prins Bernard, 
kled ien t gevechtspak mit 
golden steerns en strepen as 
Inspecteur Generoal van onze 
Nederlandse Kriegsmacht.
t Haile circus ging lös, kovvie 
wer der nait dronken. Nee, wie 
laipen ons t swait oet de noad 
mit bier en whisky. Ons prins 
dee goud mit zagen wie as 
wie drinkerij op toavel zetten 
deden. Bie de bar sproken 
wie òf om wat meer whisky as 
cola ien de gloazen te doun. 
Dat haar noa n uur tot gevolg 
dat ter nogaal lolleg om weg 
ging bie de heren aan toavel. 
Wie mor laggen, mor wie 
laiten der vanzulf niks over 
lös. Noa twij uur ging de club 
beheurlek aanschoten weer 
noar t slagveld tou. Prins stapte 
ien zien helikopter om boudel 
vanoet lucht te bekieken, mor 
omreden hai ook n beetje teut 
was, denk k dat e der nait veul 
van zain het.

Kezèrn ien Sennelager stond op 
Amerkoanse grond en doarom 
konnen wie ien taxfreewinkel 
ales gekoop kriegen. Staarke 
draank, smokerij, lekker roek 
en zulfs elektrieke spullen as 
tillevizies en radio’s gingen 
doar over teunbaank. Elk nam 
zo veul as kon mit, mor t was 
oppazzen, den bie grens was 
der controle ien t konvooi. 
Wie mit ons keukenwoagens 
konden t spul goud votmovveln 
zunder dat ze t vienden 
konden. Ons koks wizzen der 
wel road mit. Aal dij aacht moal 
dat k ien Duutslaand west bin, 
hemmen wie nooit gedounte 
mit controles had.

Ien oktober 1973 kon k te 
dainst oet, mor k mos nog n 
pokkenprik hemmen. Deur 
zaikte haar k dij as leutje potje 
nait had. Vattien doagen veur 
t òfswaaien gaf hospic mie de 
prik en zee der bie dat k vot 
nait drinken en sporten mog. 
Mor dou k as 22-joarege op 
vrijdagoavend om zeuven uur 
bie De Posthoorn ien Kannes 
te bus oetstapte, eerst n pilsje 
hoalen en toun noar hoes tou. 
En zotterdag voetbalen mit 
K.R.C. en noatied weer n biertje 
vanzulf.
Zundagoavend weer noar 
Azzen veur mien leste week 
ien dainst, mor dat laip eefkes 
aans.
Dij naacht wer k zaik, kreeg 
alpmoal oetslag en bulten over 
t haile liggoam. Dokter wer der 
biehoald en laait mei opnemen 
ien zaikenboeg. Doar heb k 
drij week legen mit swoare 
koorsaanvalen. Deur aal dat 
gedou en dat k nait luusterd 
haar, mog k nait eerder oet 
dainst veur k haildaal kloar 
was. Zo wer mien dainsttied 
drij week laanger. Aal mit aal 
vond k t wel n schier tied.

Kees Bolt

Stroka stopt!
Het bestuur van Stichting STROKA wil de verenigingen, stichtingen 
en andere organisaties van de dorpen Stitswerd, Rottum en 
Kantens laten weten dat het vanaf 15 februari 2022 niet meer 
mogelijk is om subsidie aan te vragen bij Stichting STROKA.
We zijn erg blij dat we een aantal jaren aan verschillende 
verzoeken gehoor hebben kunnen geven.
Daardoor zijn wensen vervuld en activiteiten ondersteund.
Maar er is helaas een eind gekomen aan onze financiën, het 
banksaldo is nihil. 
Graag willen we alle bestuurders en vrijwilligers, die betrokken 
zijn bij activiteiten binnen de genoemde dorpen, heel veel succes 
wensen.

Het bestuur van Stichting STROKA  
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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)
20.00 – 24.00 uur
Biljartvereniging ‘de kleine tafel’
 
Zaterdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
15.00 – 18.00 uur
Borreluurtje ‘de zoete inval’

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 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 nummer  
0900-0608 voor meer informa-
tie. 
www.vtng.nl voor informatie 
over dienstdoende praktijk en 
telefoonnummers

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale num-
mer in Bedum: 
T 050 - 3014260

AGENDA Rottum
 
Geen activiteiten

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Zaterdag
Gesloten

Donderdag 3 maart
t Schienvat 
19.30 uur
DELTA glasvezel 
informatieavond

Zaterdag 12 maart
Dierenparkje
10.30 – 15.30 uur
NL Doet!

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

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 

KERKDIENSTEN
GEREFORMEERDE KERK 
VRIJGEMAAKT

Zondag 27 februari
09.30 uur – leesdienst, Henk 
Hofsink
14.30 uur – ds. N. Dijksterhuis

Zondag 6 maart
11.00 uur – ds. C. Kanis
14.30 uur – ds. L.S.K. 
Hoogendoorn 
(in Middelstum)

Woensdag 9 maart 
biddag
19.30 uur – leesdienst, Arnold 
Doornbos

Zondag 13 maart
09.30 uur – ds. T.K. van Eerden
14.30 uur – ds. E.J. Meijer

Zondag 20 maart
09.30 uur – ds. J. Roosenbrand
14.30 uur – ds. D. Mak 
(in Middelstum)

Zondag 27 maart
09.30 uur – leesdienst
14.30 uur – ds. L.S.K. 
Hoogendoorn 
(na de dienst koffie/thee 
drinken)

KERKDIENSTEN CHR. GEREF. 
KERK KANTENS

Zondag 27 februari
09.30 uur – ds. J.P. Rozema
gezinsdienst

Zondag 6 maart
09.30 uur – ds. J. Sijtsma
14.30 uur – ds. J. Sijtsma

Woensdag 9 maart
biddag
19.30 uur – kand. J. van 
Limbeek

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.

Zondag 13 maart
09.30 uur – student D. de 
Bruijne
14.30 uur – student D. de 
Bruijne

Zondag 20 maart 
09.30 uur – ds. H. de Graaf
14.30 uur – ds. H. de Graaf
 
Zondag 27 maart
09.30 uur – ds. A. den Boer
14.30 uur – ds. A. den Boer

PROTESTANTSE GEMEENTE 
KANTENS-STITSWERD-
ROTTUM

Zondag 27 februari
19.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Muzikale Vesper, m.m.v. 
Marina Mauer, viool en
Martin Sprenger, tenor
 
Zondag 6 maart
9.30 uur – mevr. J.C. Prins-
Pestoor, Winsum
Koffie/thee in Salem

Zondag 13 maart
9.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Koffie/thee in Salem

Zondag 20 maart
11.00 uur – drs. F. Postema, 
Krewerd

Zondag 27 maart
19.00 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Muzikale Vesper, m.m.v. Vocaal 
Ensemble Het Hoogeland
 

DORPSKERK ROTTUM

De diensten in Rottum zijn 
vooralsnog opgeschort
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Zaterdag 26 februari  
09.00 uur t/m  

zondag 27 februari  
18.00 uur 

T 551788 (OBS)

Foto van de maand
Onder 0

Of het komende maand gaat plaatsvinden of niet, er zal heus nog eens een dik pak sneeuw vallen! 
Het mag van mij binnenkort een keer flink onder nul gaan. Laten we hopen dat het dan gepaard 
gaat met een periode van strenge vorst, zodat helblauwe luchten rondom een stralende zon te zien 
zijn, waarbij dof krakende voetstappen in de sneeuw te horen zijn en er bij kraakheldere nachten 
duizenden sterren twinkelend tegen een gitzwarte achtergrond te aanschouwen zijn. 

PS. Vorige keer vroeg ik u bij ‘de foto van de maand’ t Lougnijs op zijn kop te houden. Dit keer vraag 
ik u t Lougnijs een kwartslag rechtsom te draaien. Volgende keer –ik beloof het- hoeven er geen 
capriolen uitgehaald te worden! 

© Fotografie Paul Moonen

Uitvaartvereniging Kantens e.o.
Met dit bericht laten we weten dat op 8 april 2022 de jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden 
in t Schienvat. We beginnen om 20.00 uur. U bent van harte welkom!

In t Lougnijs van april 2022 wordt de agenda geplaatst.
De uitvaartvereniging heeft een mailadres: Uitvaartverenigingkantens@gmail.com
Heeft u vragen of wilt u iets weten laat het ons weten.

Vriendelijk groet!
Het bestuur


