
Zij hebben Rottumerplaat na een week weer schoon
Vrijwilligers maken driemaal
per jaar het onbewoonde
waddeneiland Rottumerplaat
schoon. Allen lid van de Stich-
ting Vrienden van Rottumer-
oog en Rottumerplaat. Wie
zijn ze? Dagblad van het Noor-
den werkte een weekje mee.
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daar is het vertier, hier de stilte

Henk Bijmolt
(62),
Sappemeer

Deze boom-
kweker, ’vooral
coniferen’, is
een harde wer-
ker. Zijn vuilnis-
mand zit vol met rotzooi. Als de
rest stopt, gaat Henk door.  ”Ik
ben een natuurmens.”

Egbert Bakker
(62),
Uithuizen

De begeleider
ging in april
met pensioen
bij Rijkswater-
staat, maar ver-
richt nog steeds werkzaamheden
op Oog en Plaat. Jarenlang heeft
hij er het beheer gevoerd. Een
echte Groninger, recht door zee,
sjekkie in de mond, alpinopet.

Dick Spijker
(54),
Amsterdam

Een ras Amster-
dammer. Hij
heeft twee
nieuwe Gro-
ningse woor-
den geleerd: stampot mous en
puutje. Dick, SVRR-bestuurslid,
zoekt schelpen, ontleedt de kop
van een dode zeehond en vindt
de zeldzame nauwe korfslak.

Harma Kuiper
(59),
Termunterzijl

De kokkin roert
voor het eerst in
de pannen op
Rottumerplaat.
Harma is deze
week van de gestampte pot. Ze is
de gangmaker van de club. ’Ik
kom oet Ziel’.  Ze werkt bij het
waterschap Noorderzijlvest.

Catrientje Gi-
unta d’ Al Bani
(48), Usquert

Nee, Catrientje
is niet met een
Italiaan ge-
trouwd. Haar
voorouders
kwamen eeuwen geleden vanuit
Italië naar Nederland. Ras Gro-
ningse. Catrientje is wadloop-
gids. Onze tweede dame heeft
ook op het strand de pas er flink
in.

Garmt Cleve-
ringa (69)
Pesse

De nestor van
de groep. Een
Drent met een
Gronings (Kan-
tens) verleden.
Garmt is onze filmer. De voorma-
lige chef werkplaats van een ga-
rage in Hoogeveen is al enkele ja-
ren met pensioen. 

Willem Dekker
(44),
Vries

Een journalist in
de club, dus op-
passen wat je
zegt. Dat beeld
is snel bijge-
steld. Willem werkt gewoon
mee. Zwerfvuil verzamelen, zand
spitten, gaas spannen en afwas-
sen. 


