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In actie voor Oekraïne
Samengesteld uit de Nieuwsberichten van Stichting Project Oekraïne  
van 26 februari, 3 maart, 12 maart en 20 maart 2022

Oorlog in Oekraïne
Gezien de huidige 
ontwikkelingen in Oekraïne 
willen we iedereen die bij 
onze stichting betrokken is, 
via een extra nieuwsbrief 
op de hoogte stellen van de 
huidige situatie van onze 
contacten in Oekraïne. 
Onze contacten liggen met 
name in de regio Unter-
Karpaten, een gebied tegen 
de Hongaarse en Roemeense 
grens aan. Op dit moment is 
het in die regio nog rustig wat 
betreft het oorlogsgeweld. 
De dichtstbijzijnde 
bombardementen zijn in Lviv.
Het is overal een chaos. 
Er heerst angst en paniek. 
Mensen slaan massaal 
boodschappen en brandstof 
in, pinautomaten zijn leeg en 
veel mensen vluchten Oekraïne 
uit. Er zijn grote zorgen en er is 
veel onduidelijkheid.

Hartverwarmend en overwel-
digend zijn alle reacties! 
Schoolkinderen die luiers gaan 
inzamelen, schoolkinderen 
die langs deuren gaan om 
flessen te halen, scholen en 
kerken die inzamelingsacties 
gaan organiseren, collectes 
waarvan de opbrengst voor 
onze stichting is, winkels waar 
we donatiebakken mogen 
neerzetten, transportbedrijven 
die materieel beschikbaar 

stellen, particuliere acties en 
giften, mailtjes, mensen die 
zich als vrijwilliger aanmelden, 
promotiematerialen, gebruik 
mogen maken van netwerken... 
te veel om iedereen persoonlijk 
te bedanken, maar langs deze 
weg…. bedankt mensen! 
Wat een saamhorigheid, wij 
worden er stil van.

Lees verder op pagina 9
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We ff-chatten met?  
Ilse van der Gronde 
(Pastorieweg 33, Kantens,  
14 jaar).

Wat is je favoriete muziek? 
- 

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

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

Wat is je favoriete 
vakantiebestemming?  
Kroatië.

Voor welk gerecht kunnen 
we je ‘s nachts wakker 
maken?  
Pasta carbonara.

Op welke site ben je vaak te 
vinden?  
Snapchat.

Hoe ziet jouw 
toekomstdroom er uit?  
Veel wedstrijden met mijn 
paard.

Aan welke activiteiten in het 
dorp doe je mee?  
Geen.

Wat zou jij in het dorp waar 
je woont willen veranderen 
en waarom?  
Winkel.

Tot slot, met wie chatte we 
de volgende keer?  
Marc van Vliet.

Hallo,
Dit is eigenlijk een stukje voor Nij ien t Loug, maar voor mij 
(Marloes Woudstra) zou je beter kunnen zeggen: Terug ien t Loug. 
Toen ik twee jaar was, zijn wij vanuit Brabant naar Kantens 
verhuisd. Ik woonde toen aan de Kerkhofsweg 17 in Kantens 
samen met mijn broer en ouders. 

Ik heb hier een heerlijke jeugd 
gehad en ben opgegroeid 
met veel dieren, vriendinnen 
en de rust van het platteland. 
Voor mij de perfecte plek als 
paardenmeisje. En het was 
daarom ook niet zo gek toen 
ik op mijn 16e verhuisde 
naar Barneveld om daar de 
opleiding Paardenhouderij te 
gaan doen. Toch bleef altijd 
het gemis van Groningen 
en daarom ben ik na 10 jaar 
weggeweest te zijn, weer terug 
in Kantens.
Samen met mijn partner 
hebben wij in 2021 het huis 
gekocht aan de Kerkhofsweg 3. 

Ik (Bart van Dijken) ben van 
origine een Bedumer, geboren 

en getogen. Toch was Kantens 
voor mij geen onbekend 
terrein; ik kwam er regelmatig 
met vrienden vroeger. En ik 
hoefde dus ook niet te twijfelen 
toen Marloes voorstelde een 
huis in Kantens te kopen. We 
wonen hier heerlijk en genieten 
van de rust, maar ook van het 
praatje met dorpsgenoten. 
Ook voor de kinderen (Jaxen en 
Riley) is het fijn om in Kantens 
te wonen; ze kunnen alleen op 
de fiets naar opa en oma, met 
vriendjes spelen op straat én 
gaan vlakbij naar school. We 
hopen nog lang in Kantens te 
wonen en hebben zin in al onze 
toekomstplannen. 

Groetjes Marloes, Bart, 
 Jaxen & Riley 

De IJsvereniging informeert...
Helaas geen herhaling van vorig jaar, toen wij een korte maar 
prachtige schaatsperiode hadden in februari 2021. Eén dagje extra 
vorst was genoeg geweest, maar het mocht niet zo zijn. Wel werd er 
door een aantal leden van onze vereniging gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om te schaatsen op Kardinge.

De units van de tijdelijke school 
zijn inmiddels afgebroken en 
het stuk terrein, wat daarvoor 
gebruikt werd, is geëgaliseerd. 
Op 4 maart 2022 is het water 
van de baan gehaald en 
inmiddels lopen de schapen 
er weer. Volgend seizoen 
beter, zullen we maar zeggen. 
Wij bedanken de gemeente 
Het Hogeland voor het goede 
overleg met betrekking tot de 
afbouw en het opleveren van 
het terrein.

Graag willen wij onze oproep 
nog even herhalen......op 11 
november 2022 bestaan wij, 
als vereniging, 125 jaar. Heeft 
u nog (oude) foto’s van het 
schaatsen op het Boterdiep 
of de ijsbaan, of specifieke 

herinneringen hieraan? 
Laat het ons weten via M 06 
2502 4810 of secretaris@
ijsverenigingkantens.nl
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In het voorjaar gaan veel koeien weer de wei in. Er zitten veel 
voordelen aan beweiding. De koeien hebben minder uier- of 
klauwproblemen. De voederwaarde van het verse gras ligt 
hoger dan ingekuild gras. Het verse gras hoeft niet gemaaid, 
geschud, geharkt, ingekuild en gevoerd worden. De koe haalt 
dus zelf haar eten op en ze brengt dan zelf haar mest op het 
land.

Sinds begin maart waren onze 
koeien door het mooie weer 
onrustig. Als de zon op het dak 
scheen en de stal verwarmde, 
leek het alsof de lente al was 
begonnen. Ze dachten dat ze 
naar buiten konden en af en 
toe stonden ze al klaar voor de 
deur. Terwijl het dus nog maar 
begin maart was en de koeien 
meestal niet vóór eind maart 
voor de eerste keer de wei 
ingaan.
In februari had het ook nog 
veel geregend, de weilanden 
waren daardoor nogal drassig 
geworden en het water in de 
sloten stond erg hoog. Door de 
nachtvorst had het tot nu toe 
groene gras een gelige rode 
kleur gekregen.

Het tijdstip om naar buiten te 
gaan wordt bepaald door de 
vraag of er voldoende gras is 
en de grond droog genoeg is, 
zodat de koeien de graszode 
niet kapot zullen trappen. Ook 
de planning voor beweiding 
is belangrijk. Als begonnen 
wordt met beweiden, moet 
er voldoende gras in allerlei 
percelen zijn om te kunnen 
blijven beweiden. Want de 
koeien vinden het niet fijn 

als ze na een week buiten 
toch weer binnen moeten 
blijven. Als de koeien pas half 
april naar buiten gaan, zijn er 
minder weilanden nodig voor 
beweiding. De andere percelen 
moeten in dat geval gemaaid 
worden, want het gras is dan 
vaak al langer. Hoe vroeger 
er in het voorjaar begonnen 
wordt met beweiding, hoe 
korter de winterperiode is en 
hoe minder wintervoorraad 
kuilgras nodig is. 

Dit jaar was de winterperiode 
extreem kort voor onze koeien. 
Sinds 25 november waren 
ze binnen en op dinsdag 15 
maart was het dit jaar zover. 
De deuren gingen open en de 
koeien renden naar buiten, via 
de weg naar het weiland. De 
eerste dag was het bewolkt. 
Dat is fijn, omdat de koeien 
moeten wennen aan het felle 
licht. ’s Middags viel er zelfs een 
spatje regen, maar het deerde 
hen niet. Toen de boer tegen 
melkenstijd de koeien wilde 
halen, liepen ze nog overal te 
grazen. Ze hadden het nog 
prima naar de zin. Er gaat 
immers niets boven de wei!

Hilma Oudman

Vrouwen van Nu
Het bestuur van de Vrouwen van Nu, Middelstum/Kantens e.o. 
nodigt u uit voor de volgende bijeenkomst: Mevrouw Stinet Luth 
van museum Poppenstijn uit Norg houdt een lezing over haar reis 
naar Borneo. 
 
Wanneer: 26 april 2022. Tijdstip: 19.30 uur  
Waar: Hippolytushoes te Middelstum
 
Aaltje Pit, secretaris 
Vrouwen van NU, afd. Middelstum/Kantens e.o.

Theaterspektakel  
“De dag dat de boom sprak…”
Met “De dag dat de boom sprak...” laat de toneelgroep van 
het Hogeland College Uithuizen weer van zich horen! Op 
donderdag 7 april en vrijdag 8 april wordt in de schitterende 
tuin van boerderij “Cleveringaheert” vlakbij Uithuizen weer 
een groots opgezet theaterspektakel opgevoerd. Maar liefst 
50 enthousiaste leerlingen en docenten voeren “De dag dat 
de boom sprak... “op onder de bezielende leiding van docent 
Frouwke Dijkhuis. 

Het ontroerende en 
indrukwekkende verhaal speelt 
zich af op een Groningse 
boerderij in de Tweede 
Wereldoorlog met mensen 
zoals jij en ik, op een plek 
waar de bomen de oorlog 
nog hebben meegemaakt. Je 
wordt meegenomen in een 
tijd waarin vrijheid kostbaar 
is, je niet weet wie je wel en 
niet kan vertrouwen en waar 
angst je leven beheerst. Een 
thema dat met de huidige 
oorlog in Oekraïne angstig 
en voelbaar dichterbij komt. 
In het ruim twee uur durend 
theaterspektakel, dat in de 
openlucht plaatsvindt, staat 
de 77 jaar bevrijding centraal. 
In het stuk is ruimte voor een 
lach en een traan, voor zang en 
dans en voor liefde en dood.

Kaarten voor dit bijzondere 
evenement zijn vanaf maandag 

21 maart verkrijgbaar bij de 
Primera in Uithuizen. Er is maar 
een beperkt aantal kaarten 
beschikbaar voor de twee 
avondvoorstellingen, dus grijp 
je kans en mis het niet! Meer 
informatie staat op de website 
van de school:  
www.hogeland.nl 
  
Data: 7 en 8 april
Tijdstip: aanvang 20.00 uur
Locatie: tuin van Boerderij 
Cleveringaheert,  
Streeksterweg 101, Usquert
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De afgelopen weken heeft er in onze school een ware veldslag 
plaatsgevonden. De bovenbouwleerlingen hebben elkaar en 
de midden- en onderbouw voorgelezen of hun leven ervan 
afhing. Uit deze competitie kwam de meest fantastische 
voorlezer van onze school voort, Hein uit groep 7. Deze 
voorleesheld heeft daarna virtueel meegedongen naar de 
titel voorleeskampioen van de provincie Groningen in de 
kwartfinale, maar is daar helaas verslagen door een voorlezer 
uit Winsum, Warffum en Uithuizermeeden. Voor ons blijft hij 
onze voorleeskampioen en zijn we VET trots op hem. 

Gemeenteraadverkiezingen 2022 
Woensdag 16 maart was er in Kantens weer de gelegenheid om de nieuwe gemeenteraad van Het Hogeland te kiezen. Omdat 
ondergetekende (voor het eerst) stembureaulid was en daarbij toevallig in t Schienvat was ingedeeld, had ik tevens de gelegenheid 
om van het stemmen in Kantens verslag te doen.

Er waren twee groepen van 
vier stembureauleden. De 
eerste groep begon om 07.00 
uur om er onder andere voor 
te zorgen dat er vanaf 07.30 
uur gestemd kon worden. 
Tevens was Evert Spriensma 
aanwezig als vrijwilliger van t 
Schienvat, die ervoor zorgde 
dat de stembureauleden 
voorzien werden van hun natje 
en droogje. Tussen 13.45 en 
14.00 uur was er de wisseling 
van stembureauleden en die 
bestond uit allemaal vrouwen 
woonachtig in verschillende 
dorpen. Ik begon als gastvrouw 
om de kiezers welkom te heten 
en ervoor te zorgen dat het 
niet te druk zou worden in 
de kiesruimte. De kiezer ging 
eerst naar het loket waar een 

stembureaulid de stempas 
in ontvangst nam en de 
legitimatie controleerde om te 
zien of de kiezer ook degene 
is waarvan het stembureaulid 
een identificatiebewijs ter 
inzage had. Daarnaast was 
het van belang dat het ID-
bewijs niet langer dan vijf jaar 
verlopen was. Tevens werd er 
gecontroleerd of alles goed was 
ingevuld als er bij machtiging 
gestemd werd. 
Het volgende lid controleerde 
of er met de desbetreffende 
stempas gestemd mocht 
worden. Dit lid had een 
lijst met nummers die NIET 
gebruikt mochten worden, 
bijvoorbeeld van personen die 
recent waren overleden; deze 
personen hadden namelijk nog 

wel een stempas ontvangen. 
In theorie zou er met zo’n 
stempas door iemand anders 
gestemd kunnen worden en 
dat klopt natuurlijk niet. Op 
elke stempas werd met de pen 
een nummer genoteerd zodat 
achteraf te zien was hoeveel 
kiezers er geweest waren. 
Alle volmachten werden apart 
genummerd. Als dit akkoord 
was dan gaf het vierde lid 
een stembiljet met het rode 
potlood aan de kiezer. 

Er waren twee stemhokjes: 
één met een hoog blad en 
de andere had een laag blad. 
Het potlood mocht men 
houden, maar de meesten 
deponeerden het in het doosje 
‘gebruikt’. Geregeld rouleerden 
we van functie. Tussendoor 
werd er gezorgd voor de thee 
en koffie. Tussen 18.00 en 
18.30 uur werden er broodjes, 
mosterdsoep en kroketten voor 
de stembureauleden bezorgd. 
We gingen per twee leden eten, 
zodat het stemmen steeds 
doorgang kon vinden. De hele 
middag druppelde het lekker 
door en hoefden we nooit lang 
te wachten op kiezers. Rond 
19.00 uur werd het ineens een 
stuk drukker en vlak voor 21.00 
uur kwamen de laatste kiezers 
hun stem uitbrengen. 

Tussen 20.45 en 21.00 uur 
kwamen de stembureauleden 
van de ‘ochtendploeg’ binnen, 
zodat we met z’n allen direct 
na sluiting van het stembureau 
konden beginnen met tellen. 
Evert had ons eerder al 
gevraagd of we nog gebruik 
wilden maken van de grote 
zaal. Omdat er maar acht 
partijen meededen, kon het 
tellen wel in de kiesruimte 
afgehandeld worden. Eerst 
werden de stemhokjes aan 
de kant geschoven en de 
biljarttafel en de lange tafel 
ontruimd. De bordjes van 
alle partijen kwamen op 
de biljarttafel te staan. Alle 
stembiljetten kwamen op 
de lange tafel te liggen om 
uitgevouwen te worden. 
Toen alle stembiljetten waren 
verdeeld over de partijen 
begonnen we ze allemaal te 
tellen of het aantal stempassen 
overeen kwam met het aantal 
stembiljetten. Na één hertelling 
bleek alles te kloppen. Daarna 
werden de voorkeurstemmen 
per partij geteld. Ondertussen 
gingen de beide voorzitters 
van de beide tijdvakken de 
protocollen afwerken en 
maakten hiervan een verslag. 
Tijdens het tellen kwam Evert 
weer langs met consumpties 
en er was kaas en worst. Vóór 
22.30 uur was alles klaar en 
opgeruimd en konden de 
voorzitters de papieren aan 
het gemeentehuis in Uithuizen 
overdragen. 

Van de ongeveer 700 
kiesgerechtigden in Kantens, 
Stitswerd en Rottum hebben 
447 – inclusief de machtigingen 
– mensen in t Schienvat gebruik 
gemaakt om te stemmen. 
Maandag 21 maart werd 
de officiële uitslag bekend 
gemaakt.

Zwanny Hofman

Onze groep 8-ers hebben 
een advies gekregen voor het 
voortgezet onderwijs. Super 
spannend. Binnen enkele 
maanden gaan zij de eerste 
stappen op de ‘middelbare’ 
zetten. Waar ze nu de oudsten 
zijn binnen de school, zullen ze 
straks weer de jongsten zijn. 
Een memorabele stap in de 
ontwikkeling van een kind.
De eerste lentewandeling is 
gemaakt door de onderbouw 
van de Klinkenborg. Tijdens 
de wandeling hebben ze foto’s 
gemaakt van bolletjes en op 
school hebben ze de namen 
van de bolletjes erbij gezocht. 
In de dagen erna zagen we dat 
er prachtige sneeuwklokjes-
schilderijen werden gemaakt.

Met de lege flessenactie 
hebben de kinderen € 120,= 
opgehaald. Dit bedrag wordt 
door de school gestort op giro 
555 ten behoeve van opvang 
voor de vluchtelingen uit 

Oekraïne. We zijn super trots 
op onze leerlingen!
De vooraankondiging van 
de officiële opening heeft 
inmiddels in het Lougnijs 
gestaan: 19 mei 2022. 
Er zijn inmiddels tal van 
mensen heel erg druk met 
de voorbereidingen van 
deze opening. De officiële 
uitnodiging komt nog naar u 
toe, maar in de tussentijd is er 
een verzoek van de organisatie. 
Het openbaar onderwijs 
bestaat ruim 220 jaar in 
Kantens. Hebt u nu foto’s van 
de school in vroegere tijden en 
kunt u die digitaliseren door er 
een foto van te maken met een 
smartphone of door de foto in 
te scannen, dan verzamelen 
wij de foto’s en maken er een 
diapresentatie van die dan 
tijdens de opening zal worden 
gepresenteerd.

Laurà Gerards
Schooldirecteur

Tentoonstelling OBS Klinkenborg
Beste oud leerlingen, ouders, 
leraren en directeuren van OBS 
Klinkenborg uit Kantens,

Op 19 mei as. is de officiële 
opening van de nieuwe school! 
Er gaat veel tijd in zitten om 
het te organiseren, maar wat 
hebben we er zin in om het 
nu ook aan alle inwoners en 
omwonenden van Kantens te 
laten zien! 
 Om een stukje historie tentoon 
te stellen van de school en 
peuterspeelzaal, willen we 
vragen aan een ieder die op 
deze school heeft gezeten of zij 
foto’s hebben die ze met ons 
willen delen die dag.

U kunt de foto’s sturen naar 
het volgende emailadres: 
openingklinkenborg@gmail.
com 
We hopen op een mooi aantal 
inzendingen die het plaatje van 
de opening compleet zullen 
maken!

Alvast bedankt,
namens de feestcommissie 
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www.centrumvoorgezondheidvoorvrouwen.nl 
Facebook: centrum jarka

In samenwerking naar een energieneutraal Het Hogeland
In Kantens, Stitswerd, Usquert, Wadwerd, Warffum, Westerhorn, 
Zandeweer.

Coöperatie EIK gaat weer 
verder met het leggen van 
zonne-panelen op daken.
Op het dak van Maatschap 
Tuwinga aan de Usquerderweg 
11 te Kantens worden 200 
zonnepanelen gelegd. Dit is 
een SCE-regeling waarbij elke 
deelnemer € 69,- per paneel 
inlegt en daarvoor per jaar 
een vergoeding krijgt van 
€ 0,03 per kWh opgewekte 
stroom. Elk paneel levert ± 330 
kWh hernieuwbare groene 
stroom per jaar. Dat geeft een 
rendement van ± € 10,= per 

jaar, rechtstreeks uitgekeerd 
door de coöperatie en levert 
tevens een CO2-besparing op 
van 76 kg p/p.
Er hebben zich al enkele 
personen aangemeld voor 
deelname.
Wilt U ook meedoen met deze 
energie hernieuwbare actie 
of wilt U meer informatie dan 
kunt U zich aanmelden bij 
Coöperatie EIK via coöperatie.
eik@gmail.com.

Namens het bestuur,
John van de Rijdt

In actie voor Oekraïne
Vervolg van pagina 1 

En nog steeds gaat het door….. de acties van de vrijwilligers, geld storten op de rekening, wat mooi! 
Zo zijn er twee kinderen in Bedum met een bijzondere actie: door een Tikkie te betalen komt je 
naam op een Oekraïense vlag te staan. Deze vlag gaat mee met het transport en het opgehaalde 
geld wordt gebruikt voor het transport. Zo leuk bedacht! 

Tivadar Oekraïne
Het Amerikaanse echtpaar dat 
wij kennen, was 23 februari jl. 
net aangekomen in Oekraïne. 
Zij zijn direct na het uitbreken 
van de oorlog via Roemenië 
naar Hongarije gegaan en 
daar inmiddels ook veilig 
aangekomen.
Klaas Plas heeft contact gehad 
met dominee János. Vrouwen 
en kinderen gaan de grens 
over, er zijn veel verscheurde 
gezinnen. De kinderen zijn van 
school naar huis gestuurd. 
De school kan dan als opvang 
dienen voor vluchtelingen 
uit Kiev of anderen steden. 
Vooralsnog is de situatie nog 
rustig in Tivadar en omgeving, 
al is het verdriet en de zorg 
groot om familieleden en 
vrienden elders in het land of 
mannen uit de gezinnen die 
naar het front moeten.

Verslag van dominee János: 
Wij zijn dag en nacht bij de 
mensen die in de rij staan voor 
de grens om ze te voorzien 
van water, thee, brood, fruit 
en dekens. Op één dag zijn al 
3.000 flessen water uitgedeeld 
bij de grens. Gezinnen bieden 
we onderdak op school en 
op andere plekken. Dit is een 
gezamenlijke actie van de kerken 
van Tivadarfalva, Peterfalva en 
Bökeny. Het is niet de eerste keer 
dat er moeilijkheden zijn in ons 
land. Vlak na de 2e wereldoorlog 
werden alle predikanten en 
mannen van boven de 18 
jaar weggevoerd, maar de 
predikanten kwamen ook 
allemaal terug. Gesterkt in hun 
geloof, vol van liefde voor God. 
Ook nadat het communisme 
inviel, was er een moeilijke tijd, 
maar bracht ook veel mensen 
weer terug bij God en zo zien we 
het ook nu nog!
Op dit moment helpen we 
iedereen die hulp nodig heeft, 
zonder uitzondering en daarbij 
brengen we het evangelie. 
Mensen zijn ontdaan en ontroerd 
hierdoor.

Wat er nodig is: geld voor eten, 

drinken en verwarming van 
de gebouwen en matrassen. 
Onvoorstelbaar wat er gebeurt 
in deze regio en hoe de 
mensen hierin staan en zich 
toch samen met God heel sterk 
voelen!

Vanuit dit dorp gaf men aan 
door de dekens heen te zijn. 
We hebben een oproepje 
geplaatst en kunnen een heel 
aantal dekens meegeven aan 
het transport. Verder steunen 
we deze gemeente financieel 
zodat ze door kunnen gaan 
met het verlenen van hulp 
aan de vluchtelingen aan de 
Oekraïense kant van de grens 
met Hongarije. We hebben al 
twee keer een mooi bedrag 
voor dit werk over kunnen 
maken.
Ook deze week hebben we 
opnieuw weer een bedrag 
aan deze gemeente kunnen 
overmaken, om het belangrijke 
werk aan de Oekraïense kant 
van de grens te ondersteunen, 
zodat dit door kan blijven gaan; 
want de stroom vluchtelingen 
is oneindig lang op dit moment.

Timea en Pisti
Ook met dit gezin is contact 
geweest; ze zijn in goede 
gezondheid, al hebben ze het 
moeilijk nu alles verschrikkelijk 
duur is geworden. Een tijdje 
geleden hebben ze opnieuw 
een pleegkind opgenomen in 
hun gezin (de 7e).

Het gezin van Timea en Pisti 
(klein kindertehuis)
Dit gezin met negen kinderen 
is gevlucht naar Hongarije. 
Ze hebben alles in Oekraïne 
achter moeten laten, maar 
ze zijn veilig. Wij hebben hen 
gesteund met een bedrag. Van 
dit bedrag hebben ze de huur 
van een nieuwe woning kunnen 
betalen.

Small Miracles
Dit is de organisatie van 
Jurjen en Ruth Knot. Jurjen 
en Ruth zijn zelf in Hongarije 
op dit moment. Jurjen heeft 

vooral bij de grens mensen 
opgevangen en naar familie 
in Hongarije gebracht. In het 
kindertehuis in Nagydobrony 
(Oekraïne) is momenteel veel 
angst en spanning. Twee 
meisjes uit het kindertehuis 
worden opgevangen door 
Jurjen en Ruth in Hongarije. Zij 
zijn met veel moeite de grens 
overgekomen en hebben alles 
in Oekraïne achter moeten 
laten. Nieuws over deze 
organisatie is te vinden op 
www.small-miracles.nl 

Met Jurjen en Ruth hebben 
we nauwe contacten over de 
organisatie van het transport. 
Jurjen coördineert in Hongarije 
de opslag en de verdeling 
van de goederen die met het 
transport meekomen, naar 
de vluchtelingen of naar de 
tehuizen bijvoorbeeld.
Team Uithuizermeeden heeft 
een mooi bedrag over kunnen 
maken aan de stichting van 
Jurjen en Ruth.

Hulp bieden
Financiële steun die wij binnen 
krijgen op onze rekening, 
wordt aan onze projecten 
en contacten in Oekraïne 
besteed, tenzij anders vermeld. 
Met dit geld willen we de 
armenkeuken, het kindertehuis 
en de gemeenteleden van de 
kerk in Tivadar steunen waar 
nodig.

Maar ook andere projecten 
in Oekraïne hebben veel 
geld nodig voor allerlei 
basisbehoeften. Denk 
aan kindertehuizen, 
bejaardentehuizen, scholen 
en diaconaal werk. Aan deze 
projecten hebben we een 
mooi bedrag over kunnen 
maken. Overal is tekort aan 
op dit moment, geld is hard 
nodig! Ook het realiseren van 
een transport kost ongeveer 
€ 2.000,=. U zult op meerdere 
locaties in Noord-Groningen 
collectebussen van onze 
organisatie vinden. We hebben 
een QR code gemaakt, of u 

Ledenvergadering 
Uitvaartvereniging Kantens e.o.
Agenda ledenvergadering 8 april 2022 in t Schienvat om 20.00 uur 

 1.  Opening 
 2.  Mededelingen bestuur 
 3.  Ingekomen stukken 
 4.  Notulen ledenvergadering 9 oktober 2020 
 5.  Jaarverslag 2021 
 6.  Kascommissie 
 7.  Financieel jaarverslag 2021 
 8.  Bestuursverkiezing: Mevr. C. van der Kleij is aftredend en niet 
  herkiesbaar.  
  Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden via het mailadres:  
  Uitvaartverenigingkantens@gmail.com of bellen met   
  Dhr. J. Wals (T 06 8335 4286) 
 9.  W.V.T.T.K. 
 10. Rondvraag 
 11. Sluiting

kunt een gift overmaken op het 
rekeningnummer onderaan de 
pagina’s.

Transporten
We hebben zaterdag 5 maart 
van 09.00 uur tot 15.00 uur 
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een extra inzamelingsdag voor 
hulpgoederen georganiseerd, 
op Klinkenborgerweg 1 in 
Kantens. Zie onze lijst op 
Facebook, met wat het meest 
dringend nodig is en voor 
de bekendmaking van extra 
inzamelmomenten en plaatsen.
Normaal gesproken gaan 
de meeste goederen naar 
Roemenië en maar een klein 
gedeelte naar Oekraïne, 
maar als het nodig is en de 
vraag komt, maken we een 
speciaal transport klaar voor 
Oekraïne (Inmiddels zijn we 
hier al mee bezig en is de 
verwachting dat we over 
ongeveer twee weken gaan 
rijden) Kleding en goederen die 
overblijven doneren we aan 
onze bestaande projecten in 
Roemenië.

Op 20 maart is het transport 
vertrokken. Op 19 maart 
hebben we samen met de 
burgemeester van gemeente 
Het Hogeland en andere 
belangstellenden de chauffeurs 
een goede reis kunnen wensen, 
ook de pers was bij dit moment 
aanwezig. Er werden een paar 
mooie bedragen overhandigd 
aan onze stichting! (Op het 
HHC is actie gevoerd, er zijn 
flessen ingezameld door 
verschillende kinderen, groep 
7 van de Walfridusschool in 
Bedum heeft geld ingezameld 
en er zijn door middel van 
sponsoring namen op een 
vlag gezet, deze vlag werd 
aangeboden aan de chauffeurs. 
Ook zijn we door een aantal 
bedrijven en particulieren 
gesponsord). 

Op zaterdag 26 maart 
van 09.00 uur tot 12.00 

uur houden we weer een 
inzamelingsochtend voor 
humanitaire hulpgoederen. Het 
adres is Klinkenborgerweg 1 in 
Kantens. Een klein gedeelte van 
de ingezamelde goederen gaat 
naar Oekraïne (waar vraag naar 
is), verder richten we ons met 
de inzameling dan ook weer op 
onze reguliere projecten, een 
aantal dorpen in Roemenië. 
Voor deze dorpen vragen 
we kleding, schoenen, klein 
meubilair, keukeninventaris 
e.d. ( nuttige bruikbare dingen).

Gastgezinnen of praktische 
hulp
We proberen in contact te 
komen met een organisatie 
die gastgezinnen coördineert,  
zodat we de mensen die zich 
bij ons hebben aangemeld 
bij deze organisatie kunnen 
inbrengen. Een eerste bus met 
mensen vanuit Oekraïne is 
onderweg naar onze regio. Het 
kan dus zijn dat niet wij, maar 
een andere organisatie contact 
opneemt of u nog steeds in 
aanmerking wilt komen als 
gastgezin.

Mensen die in aanmerking 
willen komen als gastgezin 
verwijzen we door naar de 
website van de gemeente. De 
gemeente is hard bezig om 
alles in goede banen te leiden 
en te coördineren, zodat de 
opvang van vluchtelingen zo 
goed mogelijk geregeld kan 
worden. Ook voor andere 
vragen of hulp of inzameling 
voor de vluchtelingen in 
Nederland, verwijzen we u 
door naar de gemeente en 
naar de stichting: Het Hogeland 
Helpt. Op deze manier verloopt 

alles via de juiste route en kan 
de juiste hulp geboden worden.  

Paasbrodenactie
Team Uithuizermeeden is bezig 
met het voorbereiden van een 
paasbrodenactie. Deze zal in 
week 13 gehouden worden. 
In een volgende nieuwsbrief 
kunt u hier meer over lezen. De 
opbrengst van deze actie komt 
ten goede aan Small Miracles.

Uurke zing’n 
Op zondagavond 3 april is er 
een samenzangavond “uurke 
zing’n” in de GKV van Kantens. 
De collecte is dan voor S.P.O.
Hierover ook in een volgende 
nieuwsbrief meer.

Tot slot
We willen aan het eind van 
deze brief iedereen hartelijk 
bedanken voor de steun 
die van alle kanten wordt 
aangeboden. Zo mooi om 
te merken en te zien. We 
willen graag afsluiten met de 
woorden van Jacobus 1: 27 
“Zuiver een eerlijk geloof houdt 
voor God de Vader in: zorgen 
voor de weeskinderen en de 
weduwen die het moeilijk 
hebben en Gods wil doen.” 
Met deze woorden en in dit 
vertrouwen zijn de chauffeurs 
vanochtend richting Oekraïne 
vertrokken.

Stichting Project Oekraïne 
W www.projectoekraine.nl
E projectoekraine@live.nl 
KVK nr. 52514706 
NL56 RABO 0121477967 
(algemeen)
NL30 RABO 0349679568  
(team Uithuizermeeden) 
Fi. nr. 850479745

De Voedselbank vraagt...
Wasmiddelen, verzorgingsproducten en houdbare 
levensmiddelen. U mag het inleveren bij ons aan de 
Pastorieweg 43

Hartelijk dank,
Greet Doornbos

Vluchtelingen  
in Kantens-Buiten
Onlangs is er een groep Oekraïense vluchtelingen gehuisvest 
in de tijdelijke woningen in Kantens. Kantens is een klein 
dorp en ‘vreemdelingen’ vallen hier gelijk op. We kennen de 
verschrikkelijke oorlogsverhalen uit de kranten en van TV, maar 
met de komst van deze vluchtelingen komt deze oorlog nu ook 
dichtbij. Er zullen best wat vragen leven onder de inwoners; 
daarom hebben we wat informatie over deze ‘tijdelijke gasten’ 
voorgelegd aan de gemeente Het Hogeland.

Hoeveel mensen uit Oekraïne 
wonen er in de tijdelijke 
woningen van Kantens? 
34 mensen.

Wat is de (gemiddelde) 
gezinssamenstelling/leeftijd 
van deze groep? 
21 volwassenen, 13 kinderen. 
In wisselende samenstellingen. 
Voornamelijk vrouwen.

Waar komen ze veelal 
vandaan? Kennen ze elkaar? 
Wat is hun relatie met de 
vluchtelingen uit Warffum? 
Ze komen uit Oekraïne, 
welk deel precies is nog niet 
helemaal duidelijk. Sommige 
gezinnen zijn familieleden, 
anderen hebben elkaar hier 
leren kennen. Sommige 
kennen op die manier ook de 
vluchtelingen uit Warffum.

Hoelang kunnen ze hier 
blijven en waar gaan ze 
daarna naartoe? 
De wisselwoningen zijn 
tot juni beschikbaar voor 
de vluchtelingen, om de 
versterkingsopgave niet te 
vertragen. Waar ze daarna 
naartoe gaan is nog onbekend. 
 
Hoe gaan ze de komende 
periode doorkomen: 
werkzaamheden, school, 
etc? Zijn er projecten in 
ontwikkeling?  
Voor in hoeverre ze daartoe 
in staat zijn, staan er de 
aankomende periode 
activiteiten gepland om hen 
richting werk te begeleiden. 

Voor de kinderen probeert de 
gemeente in samenwerking 
met de schoolbesturen 
scholing en opvang te 
organiseren.

Waarmee kunnen wij 
(dorpsgenoten) hen de 
komende periode mee 
helpen?  
Daarvoor is een 
vrijwilligerscoördinator 
aangesteld. Dat is Arnold 
Doornbos en hij is bereikbaar 
op M 06 – 4095 4043.

Welk gedrag van ons is niet 
wenselijk, hoe goed bedoelt 
ook? 
Dat is een goede vraag met niet 
één goed antwoord. Behandel 
hen vooral zoals u zelf ook 
behandeld wil worden.

Als er mensen zijn die nog 
meer vragen hebben, of 
hulp willen aanbieden, bij 
welke persoon of organisatie 
kunnen zij zich dan richten? 
Dat mag naar: 
Patrick Engelsman 
(p.engelsman@hethogeland.
nl) en 
Marleen Fleer (m.fleer@
werkpleinability.nl). 
Zij zijn samen locatiemanager 
en eerste aanspreekpunt voor 
de opvang in Kantens. 
 
Waar vind ik alle laatste 
informatie over de opvang 
van vluchtelingen? 
Op www.hethogeland.nl/
oekraine/

Redactie t Lougnijs

Noodpakketten voor vluchtelingen
Voedselbank het Hogeland uit Winsum werd enkele dagen 
geleden door de gemeente Het Hogeland benaderd om 
voedselpakketten te leveren aan 50 Oekraïense vluchtelingen 
die dinsdag (red. 16 maart) in Kantens in de zogenaamde 
wisselwoningen zijn ondergebracht. Toen het bericht in 
Winsum binnenkwam dat de vluchtelingen in Kantens waren 
gearriveerd, werden er in allerijl noodpakketten samengesteld, 
opdat de Oekraïeners alvast enig voedsel in hun koelkasten 
en keukenkastjes aantroffen. De voedselbank zorgde o.a. voor 
brood, vlees, allerlei kruidenierswaren maar ook groenten, fruit 
en aardappels.

Wieb Roffel
Acquisiteur Voedselbank het Hogeland

kratten met voedsel.
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Het is best druk in Kantens; er is veel te doen en veel 
aanstaande. VDK praat u graag even bij over de onderwerpen: 

t Schienvat
Zoals ieder bekend is t Schienvat in subsidie gekort, dat maakt 
exploitatie heel erg moeilijk, misschien wel onmogelijk. Omdat 
er geen beheerder is, is het huidige interim bestuur van Stichting 
t Schienvat in de bres gesprongen. Zij regelt waar mogelijk het 
reilen en zeilen zodat alle verenigingen gebruik kunnen blijven 
maken van ons dorpshuis. 

of versterken wordt tot op 
heden door de gemeente geen 
enkele informatie gedeeld, 
dat maakt het wel moeilijk om 
een compleet overzicht van de 
situatie te creëren. 

Versterking
De plannen vorderen gestaag, 
maar echt opschieten lukt nog 
niet echt….. Momenteel wordt 
er door een extern bureau 
(InvraPlus) onderzoek gedaan 
naar de veiligheid rondom 
de bouwwerkzaamheden. 
De gemeente is daarvoor 
de opdrachtgever. Wim 
Hartlief, bestuurslid VDK, 
heeft daarvoor eind 2021 
al een vurig pleidooi bij een 
raadsvergadering gehouden. 
Met als resultaat dat er nu 
een plan wordt gemaakt. In 
opdracht van de gemeente 
is InvraPlus bezig met het 
opstellen van een BLVC-plan 
(Bereikbaarheid, Leefbaarheid, 
Veiligheid en Communicatie) 
waarin wordt vastgelegd 
hoe overlast tijdens de 
bouwwerkzaamheden zoveel 
mogelijk kan worden beperkt. 
Met het BLVC-plan stellen 
de belanghebbenden in de 
omgeving spelregels op voor 
de aannemer waar deze zich 
aan moet houden om onder 
andere bedrijven en woningen 
bereikbaar, leefbaar en veilig te 
houden.  
Eind mei wordt een 
adviesrapport opgeleverd. Dit 
gaat ook over de aanrijroute 
van het bouwverkeer, iets 
waar de bewoners van de 
Kooistraat e.o. en het VDK 
zich ernstige zorgen over 
maken. Bijzonder is dat het 
plan eind mei lijkt te worden 
aangeboden aan de gemeente, 
terwijl de aannemers nog niet 
bekend zijn en de bewoners 

Facelift Rensema-heerd
In gesprek met … Onno en Jacqueline Elema

Zoals zo vaak vallen dingen pas op als ze er niet meer zijn. Zo 
ging het ook met de schuren aan de Oosterweg 10 Kantens. 
Jarenlang stond dit pand te koop en werd al geruime tijd niet 
meer bewoond. Eind april 2020 kwam daar verandering in. 
Later werden in dat jaar de oude schuren gesloopt en dat viel 
meteen op. Volgens de familie Elema kwamen er zo nu en dan 
zelfs mensen op het erf omdat ze nieuwsgierig waren omtrent de 
bouwactiviteiten. Veelal worden zulke gebouwen vervangen door 
bouwwerken die snel gebouwd kunnen worden en functioneel 
zijn. Gelukkig zijn er zo nu en dan toch mogelijkheden om er een 
mooier bouwwerk van te maken.

De familie Elema had een 
akkerbouwbedrijf vlakbij 
Oudeschip. De kinderen 
hadden aangegeven dat geen 
van beiden van plan waren 
om het ouderlijk bedrijf ter 
zijner tijd over te nemen. Dan 
ga je bij jezelf te rade inzake 
de toekomst van je bedrijf. Er 
werd besloten om een deel 
van het bedrijf – inclusief de 
gebouwen – te verkopen. 
De verhuizing werd mogelijk 
omdat de familie Elema al 
enige tijd hun oog had laten 
vallen op de boerderij aan de 
Oosterweg. Deze was op een 
gegeven moment in eigendom 
gekomen van de NAM, omdat 
het al een geruime tijd te koop 
stond.
De bouwplannen moesten 
grondig voorbereid worden, 
want ze wilden de Rensema-
heerd nieuw leven inblazen. 
Een plaatselijke architect werd 
ingeschakeld die ervaring heeft 
met boerenschuren.

De vergunning kwam er vrij 
snel mede omdat de schuren 
in oude stijl zouden worden 
gebouwd: van buiten moet het 
een oud aanzicht hebben, maar 
wel met moderne materialen 
en technieken. Tijdens de 
sloop (1), die nog geen maand 
in beslag nam, kwam men 
erachter dat er nauwelijks 
oude materialen waren die 
eventueel hergebruikt konden 
worden. Zelfs de zogenaamde 
houten zuilen waren niet meer 
te gebruiken. Deze zuilen 
zouden zo wie zo niet hun 
oude functie terugkrijgen, 
want er is gebruik gemaakt 
van een staalconstructie 
(2). Om de schuren te 
kunnen bouwen werden er 
28 betonnen boorpalen (3) 
van elk 17 meter lang, de 
grond ingewerkt. Daarna 
werd er een zogenaamde 
ringfundering (4) gebouwd. 

Nadat de betonnen vloer erin 
lag -het was ondertussen al 
bijna Kerst 2020- kwamen 
de werkzaamheden een 
paar weken stil te liggen 
door sneeuwval en koude 
temperaturen.

Toen de werkzaamheden 
hervat konden worden, 
werden er eerst lichtgekleurde 
binnenwanden (5) geplaatst 
met uitsparingen voor de 
stalramen. De originele 
gietijzeren ramen zijn er nog 
wel maar zullen een andere 
bestemming krijgen. Er zijn 
allemaal kunststof kozijnen 
in gekomen. Op het dak 
zijn golfplaten gelegd die 
net als de binnenwanden, 
een isolatielaag bevatten. 
Daarna zijn de halfsteens 
buitenmuren gemetseld. 
Er mocht gebruik gemaakt 
worden van zogenaamde 
platen met metselmotief, 
maar er is bewust gekozen 
voor het echte metselwerk. De 
achtergevel heeft een dikkere 
muur met name vanwege de 
grote deur in het midden van 
de achtergevel. De nieuwe 
schuren hebben isolatie- en 
bovenin lichtplaten. Vanaf de 
Oosterweg lijkt het net of het 
zonnepanelen zijn, maar omdat 

er geen ruimte op het net zou 
zijn om de opgewekte stroom 
terug te kunnen leveren, blijft 
dit voornemen tot teleurstelling 
van de familie Elema, nog in de 
la liggen.

De verbouwing is naar wens 
verlopen en er resten nog wat 
afrondende werkzaamheden. 
Onno heeft nu de beschikking 
over een ruimte (6) om zijn 
trekkers en machines te stallen, 
want hij heeft immers nog wat 
land bij Oudeschip waar hij zo 
nu en dan nog naar toe gaat 
om te bewerken.

Zwanny Hofman

Nieuws van de

VDK (en dan met name de 
penningmeester) probeert 
het bestuur zoveel mogelijk te 
ondersteunen met adviezen. 
Verder is er overleg geweest 
met de gemeente en andere 
dorpshuizen. Helaas heeft 
dit tot nu toe niet genoeg 
opgeleverd om rooskleurig 
naar de toekomst te kunnen 
kijken. 

Maar… Kantens geeft niet 
op, het dorp verdient een 
dorpshuis! 

De gemeente heeft aangegeven 
dat ze het pand wel zou willen 
verkopen aan de stichting t 
Schienvat. Met als doel dat 
het pand in beheer komt van 
de stichting en daarmee het 
dorpshuis volledig zelfstandig 
kan draaien. Vooralsnog lijkt 
overname een financieel te 
groot risico en geen goed idee. 
Mogelijkheden worden wel 
beoordeeld, in combinatie 
met eventuele versterking- en 
schadeherstel plannen. Van 
de status inzake schade en/

van fase 1 nog helemaal 
geen bouwplannen hebben 
ontwikkeld inzake hun 
nieuwbouwwoning… Die eerste 
bewoners zouden per 1 juni 
naar de tijdelijke woningen 
verhuizen……

Naast de versterking ziet VDK 
en de omgeving koppelkansen 
voor het dorp. Samen met 
de voetbalvereniging, de 
ijsvereniging, t Schienvat 
en het jeugdhonk willen we 
de gemeente bijvoorbeeld 
aansporen te kijken naar opties 
voor een nieuw Schienvat en 
voor een ander oefenveld. De 
wethouder heeft in de krant 
beschreven dat de gemeente 
de mogelijkheden gaat 
onderzoeken. Wat ons betreft 
hoe eerder hoe beter; we zien 
zeker kansen voor realisatie 
van een mooi multi-functioneel 
centrum!

Pannakooi/speeltuin
Intussen is een aantal inwoners 
al jaren actief met het 
herbouwen van de speeltuin 
naast Salem en het realiseren 
van een pannakooi in het dorp. 
Beide projecten lijken, na heel 
wat hangen en wurgen en 
trekken en duwen, nu eindelijk 
rond te komen. Een proces 
wat al 3 jaar geleden in gang is 
gezet, lijkt deze zomer rond te 
komen. De pannakooi (9 x 17 
m2) komt op het schoolplein 
en de speeltuin wordt volledig 
hernieuwd. Het is een mooi 
vooruitzicht voor de zomer.

Ook andere zaken 
lopen nog door zoals: 
verbetering kademuur en 
verkeersveiligheid. 

Groeten van het VDK, 
Piet, Wim, Arnold en Francis

1
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Ook moest de windveer van 
het grote dierenverblijf worden 
vervangen. Er is een hooihok 
gemaakt. Dit hooihok is er 
gekomen, zodat de voorraad 
niet allemaal op de zolder 
hoeft opgeslagen te worden 
en dit is gemakkelijker voor 
de vrijwilligers om het hooi 
in de ruiven te doen. Ook 

zijn alle bloembakken weer 
in orde gebracht. Net als de 
picknickbanken. Deze zijn 
voor een groot gedeelte 
afgeschuurd en opnieuw in 
de olie gezet. Dit was een heel 
karwei. Ze waren eerst gelakt, 
maar de lak die erop zat, was 
geen succes. Alles ligt er weer 
netjes bij. 

Mede door de grote groep 
vrijwilligers, zijn bijna alle 
activiteiten afgestreept. 
Onze dank gaat dan ook uit 
naar de vrijwilligers die ons 
hebben geholpen. Ook willen 
we de sponsors NL Doet 
(Oranjefonds), Schilderwerken 
R.J. Werkman en Verf-
Groothandel ProCoatings uit 
Groningen bedanken, mede 
door hen hebben wij de 
restauraties uit kunnen voeren. 

Ons volgende project 
is het plaatsen van het 
materialenschuurtje. Verder 
moeten de banken nog verder 
in de olie gezet worden. Voor 
vragen, loop gerust eens langs. 

Verder heeft het Daaierkampke 
ook een eigen Facebookpagina. 
Hier staan geregeld nieuwe 
filmpjes en foto’s op van 
de dieren. Tegenwoordig 
proberen we het slot van de 
sluis geregeld open te doen. 
Belangrijk is dat iedereen 

er op let dat men het 1e hek 
sluiten alvorens men het 2e hek 
opent. Dit is best spannend. 
Want we willen natuurlijk niet 
dat de dieren ontsnappen, als 
de hekken niet goed worden 
gesloten.

Kom gezellig eens langs in 
het Daaierkampke en maak 
gebruik van de picknickbanken. 
De kinderen kunnen bij de 
dieren zijn of spelen vanaf de 
glijbaan en de bult. Verder 
wordt er straks weer groente 
gezaaid en gepoot en is dat 
straks weer klaar dan is dit om 
te plukken. Heeft u stekjes van 
diverse plantjes; dan houden 
wij ons aanbevolen!

Met vriendelijke groet, 
Klaziena, Kim, Susanne, Ineke 
en Gerda

Tuin & zo
Voorjaar 
En ja, het is nu echt al voorjaar. 
Flink wat zon overdag; af en 
toe een koude nacht en als 
extraatje een flinke scheut 
Sahara-zand. 
Werkelijk van alles komt te 
voorschijn. Na al die regen 
en sombere dagen, schijnt 
de zon volop en je ziet het 
voor je ogen gebeuren: de 
ene dag is nog geen blad aan 
de Malis te bekennen en de 
volgende dag komen ze al te 
voorschijn. Insecten zie je dan 
ook al meteen verschijnen. 
En natuurlijk de eerste 
vlinders ontwaken uit hun 
“winterslaap“ zoals de kleine 
vos en de citroenvlinder. Veel 

is er nog niet te eten voor ze, 
maar longkruid, speenkruid, 
helleborus en diverse 
bloeiende struiken zoals 
Winterjasmijn leveren toch zo 
wat voedsel op. De hommels 
zitten, zodra de warmte 
toeneemt, tegen schuttingen 
en muren en vliegen dan 
brommend en zoemend weg. 
De huismussen zijn al druk 
bezig met wie de sterkste 
is; her en der worden 
de nestkastjes ook weer 
geïnspecteerd. Klaar voor de 

start, evenals de duiven die 
werkelijk de hele dag al bezig 
zijn met elkaar het hof te 
maken.
 
De haan is ook ontwaakt uit 
zijn winter-dut en voortdurend 
springt hij op de hennen, die 
overigens iedere dag heerlijke 
eitjes leggen. 
In de kas staan de zaadbakjes 
klaar, het zaaigoed zit er al in 
en na twee dagen ontkiemen 
de peulen en sugarsnaps al. 
Dat is wel heel vlot, maar de 

zon wordt al sterk en dan gaat 
het snel. Ik twijfel of ik bonen 
al moet voorzaaien of toch nog 
even ga wachten. 
In de buitenlucht komt de 
rabarber met zijn mooie rood/
roze kleur boven de grond 
en ook de rucola steekt zijn 
blaadjes boven de aarde, 
evenals de bieslook. Heerlijk 
om die samen met zijn familie 
de daslook door de sla te 
mengen. Wat ook zo lekker is: 
de verse jonge mierikswortel. 
Erg pittig, maar o zo smakelijk 
bij aardappelgerechten. 
De tijd die je nu aan de tuin 
moet besteden, neemt flink toe 
en dat is voor mij de mooiste 
tijd van het jaar.

Anneke van de Graaf

Daaierkampke “Gert zien stee” doet mee aan NL Doet
Diverse vrijwilligers, groot en klein hebben zaterdag 19 maart deelgenomen met diverse restauratieactiviteiten aan het 
Daaierkampke “Gert zien Stee”. Door de storm was het dakleer van het kippenhok er afgewaaid. Hier zijn nieuwe betonplex-platen 
overheen gekomen, zodat dit niet direct weer stuk kon gaan. Het kippenhok stond er nog niet eens een jaar, dus dit was wel pech. 
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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!

Meertmoand-
Streektoalmoand
Jan Veldman
Op zundagmörn mag k geern 
noar Noordmannen luustern. 
Om acht uur radio aan en 
heuren woar ze binnen. 
Zes meert waren ze bie Jan 
Veldman ien de nije wiek Ter 
Loan ien Beem. Hee, docht k, 
Jan ien Beem, hai woonde toch 
ien t Gooi?
Dou ze aan proat kwamen, 
heurde k dat e sunt kort ien 
Beem woonde, zeker wìnst van 
t Hoogelaand.
Wel is Jan Veldman, denken ie 
meschain?
As k ‘Doen ien Oskerd’, 
‘Trainmachinist’, ‘Boven Wotter’, 
‘Bie de Lidl’ zeg, gaait joe 
meschain n lichtje branden. 
Jan Veldman wer 63 joar leden 
ien Zanneweer geboren. 
Woonde mit zien olders en 
zuster aan Onnemaweg, loater 
aan Barmerweg. Zien pa was 
kaptaain op n coaster.
“k Was as kiend aal aans as n 
aander”, zee e. Veul fantasie, k 
hil van meziek en teneel”.
Toun e zestien was, mos e mor 
noar Pabo ien Daam, woar e 
op homzulf wonen ging. “As je 
veuroet komen wollen, mos je 
mor schoulmeester worden, 
dochten ze ien dij tied”.
Drij joar hil e t doar vol. “k Was 
nooit zittenbleven, mor doar 
bleef k zitten. n Aander wat 
leren of oetleggen, vond k wel 
schier, mor zang en teneel 
bleef trekken.
Stoaregaan belandde hai ien 
t wereldje van artiesten. Nou 
is e tekstschriever, zanger, 
theoaterman. “As k n opdracht 
krieg, spreken we n pries òf 
en begun k te schrieven en zo 
verdain k de kost. Coronatied 
was nait stoer veur mie, 
want schrieverij kin aaltied 
deurgoan”.

Hai was op t heden aan 
gaang mit t schrieven van drij 
griezelteneelstukken en mit n 
musical over Koos Kerstholt. 
“Wel was dat den?”, vroug 
jongste Noordman. “Wait e 
dat nait?”, docht k bie mie 
zulf. As wie vrouger noar Stad 
gingen en wie konnen bie 
Schortinghoes aan Vismaart 
nait terecht veur n kop kovvie, 
laipen wie n èndje wieder noar 
kroug van Koos Kerstholt, 
noast Huize Maas. Ien 1968 
brandde t òf en der slaipen 

voak artiesten en dij mozzen 
zok ien vaaileghaid brengen 
over t dak van buren. Dikke 
koppen ien kraant! k Herinner 
mie nog dat Baauwbedrief 
Hennie Boer oet Röppen 
zoak weer opbaauwd het. 
Aankommend joar kon musical 
kloar weden. “Soamen mit 
aandern ien n zummerhoeske 
of zo teksten bedenken, joa dat 
viend k mooi”, zee Jan.
Tot slöt en besluut zong e nog 
“Toavelklaaid Jan” dat k nog 
nait eerder heurd haar. n Hail 
bult tekst, wat luguber, woar 
hoalt e t vot, denk je den.
“Op toavel ligt n koartje van 
Fred Reiffers”, zee Noordman 
Wiebe. “Joa, dij mout k nog 
even bellen”, zee e. “Den zels 
wel ien Freds tiedschrift “Blad” 
kommen!”.
Wie zain t wel!

Anje van der Hoek-Linstra

Pril
Eersten holt joe
Veur gek.
Lamkes springen
Bie n hek.
Knoppen botten
An de bomen,
Poaske-aaier
Zellen komen;
Den..in ains krieg’j
Hoagel snij;
Ain dag vrust et,
D’aander lij,
Jonges loeren
Noar de wichter;
’s Oavends wordt et
Hail wat lichter.
Sikkom leste dag goan
Vlagen uut,
Keuninksdag 
Tot besluut!

Toussaint Jacob Knorren
Oet: Dörp en Stad

Start uitvoering versterkingsopgave  
in Kantens dichterbij
In de zomer van 2022 start de versterkingsopgave in Kantens 
met de sloop van de eerste woningen. Via dit bericht nemen wij u 
kort mee in waar de gemeente nu mee bezig is en waar inwoners 
bij betrokken worden.

Het opstellen van een 
bestemmingsplan
In het bestemmingsplan 
leggen we wettelijk vast hoe 
we gebouwen en grond mogen 
gebruiken. Op onze website en 
in het gemeentenieuws leest u 
wanneer dit klaar is.

Het herinrichten van de 
openbare ruimte
Inwoners die in en om de 
versterkingsopgave wonen, 
kunnen meepraten over hoe 
de groenvoorziening eruit komt 
te zien. Daarvoor organiseert 
bureau Ophen in week 14 
bijeenkomsten. Zodra de data 
bekend zijn, ontvangen de 
betrokkenen een uitnodiging.

Plan over bereikbaarheid, 
leefbaarheid, veiligheid en 
communicatie
Het bureau InVra plus gaat 
een plan opstellen over de 

bereikbaarheid, leefbaarheid, 
veiligheid en communicatie 
tijdens de uitvoering van de 
versterking. Dit plan bespreekt 
het bureau met de bewoners. 
Hiervoor organiseert InVra plus 
vanaf week 15 bijeenkomsten. 
Met dit plan moet de aannemer 
instemmen. Pas daarna kan 
de aannemer starten met 
de werkzaamheden. Met dit 
plan probeert de aannemer 
zoveel mogelijk de overlast te 
beperken. Zodra de data van 
deze bijeenkomsten bekend 
zijn, ontvangen inwoners een 
uitnodiging.
 
Meer weten over 
versterking? Kijk op www.
hethogeland.nl/aardbevingen.

Opruimdag Kooistraat  
Vrijdagmorgen 25 maart 2022 tegen 07.00 uur. 
De harde metalen klanken van een 5-tal kleinere afvalcontainers, 
die afgeladen worden, klinken luid door de Kooistraat en zullen 
ongetwijfeld nog enkele slapende bewoners gewekt hebben. 
Niet iedereen, want tegen acht uur is de eerste container al 
aardig vol. 

Het begin van een opruimdag 
voor een dertigtal gezinnen 
in de Kooistraat, ter 
voorbereiding op hun 
komende verhuizing naar 
een tijdelijke woning. Dit 
alles in samenwerking met 
woningstichting de Delthe, 
mensenwerk Hogeland en 
de Nationaal coördinator 
Groningen. 

Het is 2022, het jaar van de 
sloop, zoals een bord ons 
verteld 
Tegen 14.00 uur die middag 
nam t Lougnijs even 
poolshoogte en trof inmiddels 
7 containers aan, waarvan 5 al 
ruim gevuld waren. Bewoners 
liepen af en aan om hun 
overtollige huisraad etc. te 
dumpen, waarbij ook rekening 
werd gehouden met het oude 

ijzer, dat in een aanhanger van 
Jacob Wever terechtkwam, 
ter ondersteuning van de 
IJsvereniging.

Onder het toeziend oog van 
een pluche beer verdwenen 
Oma’s rotanstoeltjes, de 
kattenkrabpalen van onze 
Minou’s, Mitzi’s en Garfields, 
afgedankte tuinlantaarns, 
matrassen, matrassen en 
nog eens matrassen, enkele 
frituurpannen, een jaren 50 

centrifuge en allerlei meubilair 
in de diverse containers. 
Opgevuld met allerhande 
andere huisraad, die vanaf 
zolders, kelders, garages en 
schuurtjes in de containers 
verdween. Gelukkig zat er 
blijkbaar ook nog iets van 
waarde bij, want een aantal 
goederen kregen een 2e leven 
bij een andere eigenaar.

In gezelschap van een zwart 
stokpaardje kon ik genieten 
van een lekkere bak koffie, 
want op een centrale plek 
was door de bewoners 

een koffiepunt ingericht 
voor de harde werkers. 
Gemakshalve rekende ik mij 
zelf ook maar tot één van 
hen. Nu maar hopen dat de 
sloop- en nieuwbouw net zo 
voortvarend gaat...

Arie Klomp
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Vaste activiteiten t Schienvat

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’

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-

AGENDA Rottum
 
In verband met de restauratie 
van het plafond van de kerk in 
Rottum, vinden er voorlopig 
geen exposities plaats.

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
Kanster Jeugdhonk
Gesloten

Zondag 3 april
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Pastorieweg 21
Uurke zingen

Donderdag 7 april
Cleveringaheert, Streeksterweg 

101 Usquert
20.00 uur
Theaterspektakel het Hogeland 
College

Vrijdag 8 april
Cleveringaheert, Streeksterweg 
101 Usquert
20.00 uur
Theaterspektakel het Hogeland 
College

Vrijdag 8 april
t Schienvat
20.00 uur
Ledenvergadering 
Uitvaartvereniging Kantens e.o.

Dinsdag 26 april
Hippolytushoes te Middelstum
19.30 uur
Vrouwen van Nu: lezing Stinet 
Luth

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

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 

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.

KERKDIENSTEN
GEREFORMEERDE KERK 
VRIJGEMAAKT

Zondag 3 april 
09.30 uur – ds. L.G. Boonstra
14.30 uur – ds. M. Dekker 
(in Middelstum)

Zondag 10 april
09.30 uur – ds. M. de Vries
16.30 uur – ds. E. Pomp

Vrijdag 15 april 
Goede Vrijdag
19.30 uur – ds. G. Pruijssen

Zondag 17 april 
1ste Paasdag
09.30 uur – leesdienst Klaas 
Plas
14.30 uur – H. van Noort 
(in Middelstum)

Zondag 24 april
09.30 uur – E.L. Meijer
14.30 uur – Th. van der Kamp

Kerkdiensten Chr. Geref. Kerk 
Kantens

Zondag 3 april
09.30 uur – ds. H. Fahner
14.30 uur – ds. H. Fahner

Zondag 10 april
09.30 uur – ds. J.G. Kortleven
14.30 uur – ds. J.G. Kortleven

Vrijdag 15 april
Goede Vrijdag
19.30 uur – Kand. J. van 
Limbeek

Zondag 17 april
1ste Paasdag
09.30 uur – ds. H.D. Rietveld
14.30 uur – ds. H.D. Rietveld

Zondag 24 april
09.30 uur – ds. A. Veuger
14.30 uur – ds. A. Veuger

Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum

Zondag 3 april
09.30 uur – drs. J.W. Bassie, 
Groningen
 

Zondag 10 april
09.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk
bed. H. Doop
Kindernevendienst
Koffie/thee in Salem
 
Maandag 11 april
19.30 uur – Stille Week 
Vesper in het koor
 
Dinsdag 12 april
19.30 uur – Stille Week 
Vesper in het koor
 
Woensdag 13 april
19.30 uur – Stille Week 
Vesper in het koor
 
Donderdag 14 april
Witte Donderdag
19.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Viering Heilig Avondmaal
(gez. dienst met PG 
Westeremden)
 
Vrijdag 15 april
Goede Vrijdag
19.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk
(gez. dienst in Boazkerk 
Westeremden)
 
Zaterdag 16 april
19.30 uur - Regionale 
Stille Zaterdag Vesper in 
Nicolaaskerk Oldenzijl

Zondag 17 april
1ste Paasdag
10.00 uur – ds. R. Kleijer, Haren
m.m.v. Edwin Schripsema, 
panfluit
(09.00 uur - Paasontbijt in 
Salem)
 
Zondag 24 april
09.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk
Georgiuskerk Stitswerd
m.m.v. Vincent Hensen-
Oosterdijk, orgel
Koffie/thee in t Dorpshuis
 

Dorpskerk Rottum

In verband met de restauratie 
van het plafond van de kerk in 
Rottum, vinden onderstaande 
diensten plaats in de kerk van 
Zandeweer

Zondag 10 april
19.00 uur – br. R. Schripsema

Zondag 24 april
19.00 uur – ds. A. Fraanje
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Vormgeving:
Fred Reiffers - Kantens

Drukwerk:
Drukkerij Sikkema – Warffum

OUD PAPIER
 

Zaterdag 23 april  
09.00 uur t/m  

zondag 24 april  
18.00 uur 

T 551788 (OBS)

NL Doet Stitswerd
NL Doet liep fantastisch in Stitswerd. Er waren genoeg vrijwilligers die in het dorpshuis hebben 
geschilderd en ook in de tuin is er gewerkt. Helaas waren de burgemeester en wethouders, die 
zich ook hadden opgegeven, afwezig vanwege coronabesmettingen. Maar dat mocht de pret niet 
drukken en we begonnen met koffie en heerlijke taart van Jeanine bij binnenkomst. 

Recept Stoofpotje
Benodigdheden:

 1 kg riblappen in blokken
 1 grof gesneden ui
 200 ml bouillon van blokje
 1 laurierblad en 2 kruidnagels
 50 gr boter en 2 eetl. olijfolie
 ½ eetl. tomatenpuree
 1 grof gesneden winterwortel
 zout/peper

Verhit de boter en olie in een 
braadpan en braad de blokjes vlees 
mooi bruin.
Laat de ui meefruiten. Voeg alle 
andere ingrediënten toe, giet de 
bouillon erbij en laat zo’n 2 uur op 
klein vuur sudderen. Breng op smaak 
met zout en peper als het vlees gaar is.
Lekker met kruimige aardappels en 
rode kool. En teveel kunt u invriezen.

Daarna ging iedereen aan de slag en om 12.30 uur kregen we een 
heerlijke tomatensoep met brood met ham en kaas van Roelf Jan. Daarna 
moesten we weer aan het werk en om 15.00 uur was er een gezellige 
afsluiting met lekkere hapjes van Marieke. Ik kan terugkijken op een 
geslaagde en heel gezellige dag en ik weet van de vrijwilligers dat ook zij 
ervan hebben genoten, mede dank zij het Oranjefonds. Daarvan hebben 
we € 350,00 gekregen voor het schildermateriaal en eten. 

Met vriendelijke groet,
Loekie Vorst


