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PREDIKBEURTEN.
Gereformeerdekerk en HervormdeGemeente
05 september 9.30 uur
Ds. Kristensen. G.K
12 september 9.30 uur
Ds. Kristensen.
Kindernevendienst.
H.K.
19 september 9.30 uur
Ds. Kristensen. G.K.
26 september 9.30 uur
Mw. Meihuizen.
Kindernevendienst.
H.K.

Gereformeerde kerk vrij gemaakt
05 september 11.00uur
J Geelhoed,
Appingedam.
P.
1 6 . 0 0u u r
D s . J . H a v e m a nR
, oodeschool.
12 september 9.30 uur
Ds. G. Sander,H.A.
14.30uur
Ds. T. Groenveld,Usquert.
19 september 9.30 uur
Ds. W.F.Wisselink,Leek.
1 6 . 0 0u u r
D s . J . H a v e m a nR
, oodeschool.
26 september 9.30 uur
Ds. J.M.A.Groeneveld,
Bedum.
1 4 . 3 0u u r
D s . J . K l a p w i j kW
, insum.
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WEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen:
2 8 - 2 9a u g .
0 4 - 0 5s e p t .
1 1 - 1 2s e p t .
1 8 - 1 9s e p t .
25-26sept.
0 2 - 0 3o k t .

C . J .C o n r a d i eB, e d u m
. . . . , . . 0 5-03 0 1 2 3 3 7
J . A . J .H o f t ,L o p p e r s u m
. . . . . . 0 5 9-6S T2 8 1 8
- 30154 G2
L . G .J a g e r ,B e d u m
.....050
A . F .B r u i n i n g - G e l d e r b l W
o mi n, s u m
. . . 0 5 9 5- 4 4 1 T 4 0
H. Meursing,Middelstum
...0595- SS22 92
, aflo
J . F .P e r d o kB
. . . . . . 0 5 9-54 2 2 7 Z g

O p z a t e r d a ge n z o n d a gi s e r o m 1 1 . 0 0e n 1 7 . 0 0u u r e e n s p r e e k u u r .
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartstelefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
Voorhetmakenvan afsprakenvan ma. vm vr. tussen8.00-8.15uur,
tel. 06 - 51255926.

Begrof enisverenigÍng Kontens
Uítvoqrtverzo?geï

|

Ledenodministrotie:

C. Boersemo

I

J.O.M.Wols-Stolloert

(osgs-+zzlo5

|

(0595-552303

Gelieve wijzígingenbij huwelijk, somenwonen,geboorle en/of verhuizingen
doorgeven oon de ledenadministrotie

ONTVANGENGIFTEN
In de maandenjuni,juli en augustusmochtenwij de volgendegiftenper
kas of op onze bankrekening
ontvangen:
R.W.te R.
€
5,-Mw. S-K.te K.
1 1, 5 0
H . J .O . t e R .
15,-T.K.te K.
15,-Wij dankenu voor uw bijdrage.
RECTIFICATIE.
In het vorigeredactiestukje
is bij het bedankenvan de mensendie meegeholpenhebbenbij onze collecteeen regelvergetente typen.Hierdoorzijn
drie namenniet $enoemd.In alfabetische
volgordebedankenwe alsnog
de vrijwilligers
EmmyAbrahamzen,Ebbelen Riek Kuipers,CorrieMinck,
Trees Vriezema,Maria Werkmanen Giny en TjarkoWibbens.Bedankt
voorjulliehulpen onzeexcuses.
ASTMACOLLECTE.
Begin mei heeft de collectein de dorpen Kantens,Rottum, Stitswerd
219,22euro opgebracht.
Alle geversen collectanten
hartelijkbedankt.
W i l m av a n Z a n t e n .
DANKBETUIGING.
ledereenheel hartelijkbedanktvoor de kaarten,telefoontjesen bezoeken
ln het bijzonderonze
tijdensmrjnverblijfin het ziekenhuis
en in Innersdijk.
burenvoor de hulp en steunin die tijd. Dit hebbenwe bijzondergewaardeerd.Bedankt!
T. Kooi,Kolpendestraat
4, Kantens.
TIJDELIJKEAFSLUITINGMIDDELSTUM.KANTENS,USQUERT
In verband met onderhoudswerkzaamheden
is de provincialeweg
Middelstum-Kantens-Usquert
tussen de brug over het Boterdiep in
Middelstum
van de Havenstraat
in Usquertop maandag
en de aansluiting
30 augustus,5.00uur tot dinsdag3'1augustus2004,20.00uur afgesloten
voor het doorgaandeverkeer.Het verkeerwordtomgeleiddoor middelvan
geldtnietvoor(brom)fietsers.
Afhankelijk
van de duur
borden.De afsluiting
van de werkzaamheden
kan het eindtijdstip
variëren.
OPHALENKLEINCHEMISCHAFVAL/KLEINEELECTR.APPARATEN
van de chemoOp maandagmorgen
27 septemberkuntu bij het personeel
kar uw kleinchemischafvalinleveren.
Heeftu kleinchemischafvalaan te
aan de inzameling,
telefobiedendan kunt u dit, in de week voorafgaand
4

nischdoorgevenaan het gemeentebedrijf,
tel. 437662.U kunt ook een emailsturennaar:algemeen@eemsmond.nl.
Uw afvalwordtvanafuw huis
meegenomen.Ook afgedanktekleineelectrischeapparatenzoals koffieboormachines,
haarfohns,electrizetapparaten,
strijkijzers,
broodroosters,
mixersetc.kuntu gratismeegevenaande chemokar.
schetandenborstels,
KINDERSPEELWEEK
IS WEER SUCCESVOL.
De laatstevakantieweek
staatweer in het tekenvan kinderspeelweek.
Op
het pleinbij de peuterspeelzaal
kan weer naar hartelustgetimmerdworden
door de jeugd. Spelletjes,
video kijken, zwemmen in
Bedum, levend stratego en
natuurlijkeen nachtjeslapen
in Salem.
De jongensop de foto nemen
alvast een voorproetje hoe
gezelligdat het wel niet kan
worden. Maar over slapen
wordt nog niet nagedacht
Op de vrijdagavondwordt de
speelweek afgesloten met
een playbackshow in 't
S c h i e n v a t .J a m m e r g e n o e g
heeftde gemeenteEemsmondverbodenom een kampvuurte houdenop
de zaterdagavond.
G.W.
VAKANTIEPUZZEL.
De puzzelaarsonder u hebbenal wel gemerktdat ik geen professionele
puzzelmakerben, want er zat weer een foutjein. Bij de J stond t hokjete
weinig.Mijn excuses.Gelukkigwas de fout niet van invloedop de oplossing.
zijnde volgendeprijswinnaars
Uit de stapelgoedeoplossingen
getrokken:
SandraPoppema,JannieKnoten Wilmavan Zanten.Binnenkort
wordthet
prijsjethuisbezorgd.
De omschrijvingen
waren als volgt:Advendo,Bernlef,Ceres, Damclub,
Eisinga,Feestcomité,Georgius,Holtman,Interstyle,Jager,Kloosterstee,
Lougnijs,Molen, Nieuwjaar,Oomkens,Poppedijn,Ragebol,Sikkema,
Tilma,Usquerderweg,
Voetbalclub,
Wierde,lJsbaan,Zangkoor.
Als u de cijfers1-8 achterelkaarzette,kwam er'zomertijd'uit.
A .E . vd. .H - L

. SEPTEMBER2004.
AGENDASCHIENVAT
Het verenigingsleven
komt langzaamweer op gang.Tot nu toe
zijnde volgendedata bekend.
Vanaf week 36 beginnenAdvendoen de Vlinthippersweer, de
Dammersin week 37 starten.
Verder:
1 september
19.30
u u r VergaderingSchienvatbestuur.
2 september
1 9 . 3 0u u r VergaderingV.D.K.
7 , 1 4 ,2 1 , 2 8 s e p t . 9 . 4 5u u r
Volksdansen.
14 september
2 0 . 0 0u u r Vergadering
Optochtcomm.
16 september
2 0 . 0 0u u r
C . S . C . W/. F e e s t c o m m .
29 september
19.30
uur
Bridgen.
' 1 9 . 3u0u r
29 september
Bridgecursus.
UITREIKINGSTOET.
BOMEN
Op de eerste schooldag na de zomervakantie werden op de
O B S K l i n k e n b o r gt e
Kantensweerde traditionele stoetbomen
uitgereikt.Twaalfleerlingendie het afgelopen Jaar of aan het
begin van dit schooljaar op de Klinkenborg
kwamen werden verblijdmet een prachtige
tak. Dankzij de grote
inzetvan een aantaloudersvan de activiteitenraad
waren de stoetbomen
rijkelijkgevuldmet broodjesen cadeautjes!
De gelukkigenzijn: Lotte Doornbos,Lucas Rottink,Jaimy Valkenborg,
NienkeBrontsema,Joyce Pólkerman,Megan Blok,Alexandrade Jong,
Esther Reining,Yentl Meijer, DaniëlleBlaauwwiekel,lsa Lalkens en
StefanoDe Angelis.
Reirrers'oBS KlinkenborsKantens
'AKANTEREGELTNG2004 - ,::::t
Herfstvakantie
16 oktober
Kerstvakantie
24 december
Voorjaarsvakantie 12 februari
Paasvakantie
25 maart
Meivakantie
30 april
Pinkstervakantie 14 mei
Extraweek
4 juni
Zomewakantie
23 juli

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

24 oktober.
9 januari.
20 februari.
28 maart.
8 mei.
16 mei.
12 1uni.
4 september.
7

NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD.
/|-rs)
Zwemclub.
\r à a\'\ '\l
Op de eerste maandagvan september,6 september,kan er -/i
weer worden gezwommenin Appingedam.Tijd en verzamel-fi.
_l-fl
'punt is allemaálhetzelfdeals voiig iaar. Wel zijn er een paar u( Ynil{
plaatsjesvrij gekomen.Een paatSO-plussers
of eenjongerpersoon,die op
medische indicatiemoet zwemmen,kunnen zich aanmeldenbij mevr,
Groenhof,tel. 551228.Op 6 septemberis mevr.Groenhofafwezig.Voor
autovervoeren afzeggingenkunt u contactopnemenmet mevr.Steendam,
t e l .5 5 1 6 3 3 .
Gymclub.
Zoals u in het vorig Lougnijshebt kunnen lezen, proberenwij weer een
gymclubvoor vrouwen/ mannente starten.Leidsteris TrudyVrugtvan de
Klinkenborgerweg
in Kantens.De lessenzullenbestaanuit een conditioneel deel,gevolgddoor een ontspannend
deel,afhankelijk
van de wens
van de deelnemersmet als doel plezierin bewegen.We hopendat velen
gebruikzullenmakenvan dit aanbodom weer te kunnengymmenonder
deskundigeleiding.ln de vakantieperiode
hebt u kunnennadenkenof u
iets aan conditieverbeterÍng
wilt doen.
Startdatum:
dinsdag28 september( ondervoorbehoud)
Tijd
: 19.00uur - 20.00uur in 't Schienvat
te Kantens.
Kosten
: € 60.00per jaar.
U kunt zich tot zaterdag18 septemberaanmeldenbij mevr.Groenhof,tel.
551228of bij mevr.Steendam,tel. 551633
Fietsclub.
Er wordt regelmatiggefietstdoor een groepjevan 6 tot 7 fietsers.
OPTREDENADVENDOIN PRINSENTHEATER
GRONINGEN
Op zaterdag 11 september treden Lizanne Groeneweg en Frouwke
Doornbosop met de eenakter"Hondjes"tijdenshet openingsfestival
van
(GCA)in het Prinsentheater
het GroningsCentrumvoorAmateurtoneel
in
Groningen.
Aanvang20.00 uur. Op deze avond zullen naastAdvendonog enkele
andere amateurtoneelgezelschappen
een kort optredenverzorgen.We
hopenop veel supportvanuitKantensen omgevinglZie voor meer informatieop http://www.
kunstencentrum.
nl/index.htm
VOLKSDANSGROEP.
Op 7 septembergaan we weer van startmet onze volksdansgroep.
Hebt u belangstelling,
kom dan gerusteven kijken.lederedinsdagmorgen
v a n 9 . 4 5u u r t o t 1 ' 1 . 0 u
0ur.
U bent van hartewelkom!Graagtot ziens.
Het bestuur,
Mw. Minck,dhr. Knol,mw. Westerdijk.
8

OPHAALDATAOUD PAPIERVOOR HET SCHOOLJAAR2OO4- 2OO5
O . B . S .K l i n k e n b o r g
1 september
Woensdag
Peuterspeelzaal
16 oktober
Zaterdag
O . B . S .K l i n k e n b o r g
11 december
Zaterdag
Peuterspeelzaal
22 januari
Zaterdag
O . B . S .K l i n k e n b o r g
12 maart
Zaterdag
Peuterspeelzaal
20 april
Woensdag
O . B . S .K l i n k e n b o r g
1 juni
Woensdag
Peuterspeelzaal
20 juli
Woensdag
Bij klachtenkan men zichwendentot de instantiedie op dat momenthet
papierophaalt.
0595- 551788
Telefoonnr.
O.B.S.Klinkenborg
Telefoonnr.contactpersoonPeuterspeelzaal,Harriët Wassink 0595
434644
DAMCLUB'HET LEERTVANZULF"

Openinoseizoen2004- 2005:
Op 9 sepiembe-r
startweer het damseizoen!!
om
Nieuweledenzijnvan hartewelkom.Aanvangdonderdagavonds
't
t Kantens.
1 9 . 3 0u u r i n S c h i e n v at e
Totziensll Het bestuur.
IVN-ACTIVITEITEN
Op zaterdag25 septemberorganiseertde lVN, afd. Noordop het wad. Het themais:
Groningeneen kinderdoemiddag
Wat leefter op het wad? De leidingzal in handenzijn van
Joopvan denAkkeren HansGártner.Het is handigom een
schepneten een (witte)emmer mee te nemen.Start:13.30 uur bij de
in de Ommelander
Wad.Letook op de aankondiging
Noordkaap
Groninger
€
Courant.Kostenvoor kinderenvan leden.geen,kinderenvan niet-leden
kuntu bellenmet tel. 0595-552573.
2.50.Voorinformatie

-

IN GESPREKMET......
Op een heerlijke,zachtezomeravondga ik op bezoekbij de nieuwebewo6, voorvelenvan u bekend
nersvan de boerderijaan de Klinkenborgenrueg
als de boerderijvan Henny& Gert Homanen voor anderenweer bekend
als de boerderijvan de familieEendhuizen.
mij als ik het vooreindvan
Noor,de 1 jaar oude FrieseStabij,venruelkomt
In de tuin maakik kennismet de westerlingen
die
de boerderijbinnenkom.
in deze boerderíjhun intrekhebbengenomen.
in '1945geborenin Krommenie,
heeft
Tineke,een maandna de bevrijding
jaar
in
in Amsterdamafgehaar
het
speciaal
onderuvijs
het afgelopen
baan
jaar in het onderuvijs
werkzaamte zijn geweest.
rond, na negenendertig
Haarpassie,tuinieren,kan ze, na jareneen stadstuintje
te hebbengehad
in Haarlem,voortzettenin de grotetuin van de boerderij.Naasthet tuinieren zou ze graaghaar hobbyzingen,met de voorkeurvoor een meerstemwillenvoortzettenin een verenigingin de omgeving.
mig vrouwenkoor,
Ruud Caspers,geborenin Leidenin 1946,woondevanaf zijn tiende in
waaronderzeeman,indusHaarlem.Hij heeftvele beroepenuitgeoefend,
gehandicapten,
trieel ontwerper,werkzaamin de zorg met verstandelijke
Ruud is ook diegene
en meubelmaker.
teken-en handvaardigheidsleraar
in de boerderijheeftvormgegeven.
die de appartementen
jaar werkzaam
is vijfendertig
TrudyVrugt,geborenin 1947in Grootebroek,
geweestin het voortgezetondenruijs
lerares
lichamelijke
opvoedingen
als
en counselor
daarnaastwas ze de laatstejaren als vertrouwenspersoon
werkzaam.Ook heeftze enkelejaren tekenlesgegeven.Nu ze haar baan
heeftafgerond, zeu zij graagzelf creatiefaan de slag willenmet als wens
een cursuskunstgeschiedenis
te volgen.DoordatTrudyjarenwerkzaamis
geweestals lerareslichamelijke
opvoeding,is het idee ontstaanweer een
gym- of aerobicgroepte gaan opzettenop de
d i n s d a g a v o n dv a n 1 9 . 0 0 - 2 0 . 0 0 u u r .
Aanmelden hiervoor kan nog steeds, het is
wenselijkdat de groep uit minstens10 personen bestaat.
Tijn: jongstedochtervan Ruud, tweeëntwintig
jaar, geborente Amsterdamin 1982 en opgegroeid in Haarlem.Voor haar is het nog even
wennen om verhuisd te zijn naar het Hoge
Noorden.Op dit momentheeftzij een vakantiebaanbij het Hippolytushoes.
Ze is als helpende
welzijnop zoek naar een leukebaan,bij voorkeur in de kinderzorg.
Jaren geledenbeslotenRuud en Trudy een
fietstochtte maken van het noordennaar het
zuidenvan het land.Als beginpuntnamenze
10

Uithuizen.
Ze logeerdenhierop een boerencamping,
waar op dit moment
het museum1940- 1945gevestigdis. Na 3 à 4 dagenregenbeslotenze
hun tocht richtinghet zuidente beginnen.Met de wind in hun rug en een
helderzonnetjefietstenze doorde korenvelden,
langsgroteboerderijen
en
toen ontstondhun liefdevoor het Groningerlandschap.In de jaren daarna
ondernam
en ze elkefietstochtdie ze maarin de ANwB-boekjestegenkwamen en op dezemanierleerdenze allegezichtenvan het noordenkennen.
Maar hun liefdevoor het Hogelandbleefbijzondergroot.Een aantaljaren
logeerdenze ook in de theaterschuur
in Kantens.Via het internelzijn ze
jaren op zoek geweestnaar een mooieboerderijen toen ze deze boerderij te koop zagen staan,voeldenze directalle drie de klik met de nieuwe
woonbestemming.
Na de verkoopvan Ruud en Trudy'shuis in Haarlem
vertrokRuud naarde boerderijen trok Trudytijdelijkbij Tinekein, zodatzij
beidenhun banenkondenafrondenin het ondenrvijs.
De weekendenwerden doorgebrachtop het Hogelanden telkensweer was het moeilijk
afscheid te nemen en te vertrekken naar Haarlem voor hun werk.
Kortgeledenhebbenzij beidenhun baan afgerond.Ruud heeft ondertussen nietstilgezeten
en samenmet aannemersbedrijf
Kremeruit Uithuizen
een aantalfantastischeappartementen
in de boerderijgerealiseerd.
lk sta
perplexals ik het resultaat
zie.Mooieruimeappartementen,
met nogenkele origineleramenen een geweldiguitzichtoverde landerijen.
D e a p p a r t e m e n t e nz i l n v o o r n a m e l i j kv o o r e i g e n g e b r u i k b e s t e m d .
gecreëerd.
Daarnaast
is er een gastenverblijf
Welkeinvulling
daaraanin de
toekomstzal wordengegeven,staatvoorhun nogopen.Doordatde appartementenruimzijnopgezeten rolstoelvriendelijk,
is het mogelijkin de toegehandicapten
komst hier gastenverblijven
voor verstandelijke
te creëren
met eventueeleen stukjedagbesteding.
Op dit momentwordt nog even
opengelaten
welkeplannenuiteindelijk
in de toekomsthieruitzullenvoortvloeien.
Als ik hun vraagof ze al kennishebbengemaaktmet hetdorpsleven,
blijkt
dit wel degelijkhet gevalte zijn geweest.Soms is er nog enigevenrvarring
over het dorpwaar de activiteiten
zullenplaatsvinden.
Dit omdatze op de
van de dorpenKantensen Zandeweerwonen.
scheidingslijn
Een praalwagen
voor het dorpZandeweer
wordtin de schuuropgetuigden
spullenvan de speelweekin Kantensstaanopgeslagen
in de enormgrote
schuur.Als vrijwilliger
zal Trudydit jaar haar dienstenaanbiedenaan de
speelweekin Kantens.
Als ik hun vraag of ze nog wensen hebbenvoor de toekomst,blijkt dat
naastdeze grotewens die ze nog maar kortgeleden
in vervullingzagen
gaan, zeker nog veel meer passiesblijkente bezitten.Trudyzou bijvoorbeeldgraagklassiekemuziekwillenmakenmet anderen.Ze bespeeltde
pianoen is eigenlijknog op zoek naarmensendie ze kan begeleidenop
anderemuziekinstrumenten.
Hierbijvalt te denkenaan begeleiding
van
een saxofoon,viool,dwarsfluitof eventueelzang.
Tinekezou na jaren in het Haarlemsvrouwenkoor
te hebbengezongen
graag nog eens, misschienvolgendjaar omdat het Haarlemskoor dan
11

haar lustrumviert, een uitvoeringwillenorganiserenin bij voorkeurde
Hervormdekerk van Kantens.
open te staan.Schilderen
Voor Ruud blijkener ook vele passies/wensen
en fotograferenen dan voornamelijkabstractevormen, zaken die een
ander niet ziet of waar men overheenkijkt. Daarnaastheeft Ruud een
eigenruimtewaar hij zijn eigenmeubelsontwerpten maakt.
Tot slot geeftmên aan nietslieverte willendan te integrerenin het dorpsleven.Bèwonersmet wie velenvan ons graagnaderkenniszoudenwillen
maken.
Tineke,Ruud,Trudyen Tijnbedanktvoor het fijneinterviewen welkomin
Kantens.lk hoopdat julliehiermet veel plezierzullenwonen.
A.Y.H.
I N B R E N G W I N K E L ' DJEU N G L E "
Eind augustus,beginseptemberbeginnenwe met de verkoopvan winterin hebbengeleverden dit terugwillen,
kleding.Mensendie zomerkleding
wordenverzochtdit voor half septemberop te halen.
We
worden,maarGEENzomerkleding'
kan nog ingeleverd
Winterkleding
kunnendit niet meerallemaalopslaan.We zijn nu bijnaeen jaar bezigen
dus
het gaat erg goed.Er zijn inmiddels83 mensendie kledinginleveren,
we iitten behoorlijkvol. Genoeg keuze dus. We hopen u gauw eens te
zien!
Groeten,Harmaen Barbera,Bredeweg32.
Openingstijden:
0 9 . 0 0- 1 1. 3 0 u u r .
Dinsdagmorgen:
Donderdagmorgen: 09.00- 12.00uur.
1 9 . 0 0- 2 1 . 0 0u u r .
Vrijdagavond:
KANTENS
ORGELCONCERT
T r a d i t i e g e t r o u wo r g a n i s e e r td e O r g e l c o m m i s s i ev a n K a n t e n S e e n
(zaterdag
Orgelconcertin de Hervormdekerk op Open Monumentendag
11 september),
aanvang20.00uur.
Jan Jongepier,organistvan de Grotekerk in Leeuwarden,zal het concert
op het monumentale16e eeuwsekerkorgelvan Kantensverzorgen.
bij Piet Kee en won
Jongepier(1941)volgdezijn conservatoriumopleiding
gaf
in binnen-en buiHij
concerten
improvisatie-concoursen.
versthillende
In 2003werd hem de
orgelreis.
tenland.Elkjaar leidthij een internationale
toegekendvoor zijn verdienstenvoor de
Jan PieterszoonSweelinckprijs
ur.
orgelcultu
Nederlandse
ln Kantenszal hil werkenspelenuit de 16e eeuw, uitermatepassendbij
de bouMijdvan het orgel:1663.Het concert- dat nietlangerdan een uur
De toegangis aljarenzes
zal duren- wordtbeslotenmeteen improvisatie.
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Euro, inclusiefeen kopje koffieof thee na afloopvan het concertin het
koor van de kerk. ledereenis van hartewelkom!
MartinSprenger.
Namensde Orgelcommissie,

Dry

crdzt,de F&o...

Even voorstellen:
lk ben Linda Hamming,beter bekendals LindaWerkman,getrouwden
moedervan tweejongens.GenaamdSvenn(2,5\en Kaï (11mnd).lk werk
als activiteítenbegeleidster
bij 's HeerenlooOpmaatin Bedum.
Waarkon je vandaan?
lk ben geborenin HuizeTavenierte Groningen,
en daarnameegenomen
naar Kantens,eerst halfjaartjebij opa en oma Willemsgewoond,omdat
m'n oudersde woningaan de Bredeweg13 nog nietklaarhaddenen daar
18,
Bentoengaansamenwonen
aan Langestraat
tot mijn 18eopgegroeid.
toen verkastnaar de Kooistraat7 en ik denk dat ik hier voorlopigwel blijf.
Hoe benje in Kantensterechtgekomen.....
H a , h a . . . . . .J a , e h h ,m ' n o u d e r sw o o n d e ne r a l , d u s s s s s s s s . .k. .u. n j e h e t
wel raden,he.
Doe je mee aan bepaaldeactiviteitenin het dorp? Zo ja, aan welke ....
Als er activiteiten
in het dorp zijn,probeerik daar altijdzoveelmogelijkaan
mee te doen.Zo helpik als vrijwilliger
bij B.V. R.O.D.,de speelweeken bij
K.R.C.
de voetbalvereniging
Omschrijfje zelf in 5 woorden ......
Open,spontaan,zorgzaam,flapuit,kuddedier.
Met wie zou je een dagje willen ruilen?
Met niemand!!!
Laatmij maarlekkerzijnwie ik ben,en iemanddie dat niet
ziet,die weet nietwat ie mist.
Waar mogen ze je 3 nachÍs voor wakker maken.
Voor bloemkool!Echtwaar,met een lekkersausje!Echt heerlijk.
Wat staat er altijd in je koelkasf.
Toettiesvoor de kids en melk.
Wie neemje mee naar een onbewoondeiland.
lk ga niet naareen onbewoondeiland,ik ben een kuddedier,moet mensen
om me heenhebben.Als hetechtmoet,dan neemik natuurlijk
de kidsmee
en de mensenwaar ik veel om geef.
Wat vindje het leukst om te lezen in 't Lougnijsen wat zou je willen veranderen?
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Het leukstom te lezenvínd ík de pen, en wat ik zou willenveranderen?
Niets,primazo! Misschienis het nog leuk om ook een pen onderde jeugd
te houden.
En tot slot, aan wíe geef je de pen door.
lk geef de pen door aan KlaasKnotte Kantens.
PROGRAMMAPASSAGEafd. MiddelstumRondom.

sEtzoEN2004- 2005.

Het jaarprogrammavan de christelr;k-maatschappelijke
vrouwenbeweging
Passageafd. MiddelstumRondomis weer gereed.De data en de onderwerpenvoor het nieuweseizoenzijn als volgt:
'f

" 8 september:Mw. MarjanKrooneverteltoverde StichtingBenin.Voor het
Afrikaanseland Beninverzameltzij goederenen brengthet ter plaatse.
* 14 september:Excursie.We bezoekende kloosterziekenzaal
in Aduard
en daarnahet zelfgebouwde
kerkjevan Harkemain Den Ham.
* 13 oktober:Het onderwerpvan deze avond is Fobieën.Spreekster:mw.
Middel-Bakker
uit Eelde.
" 10 november:Creatieveavond o.l.v. eigen leden. Opgave voor deze
avondis gewenst.
" 15 december:Kerstvieringmet een broodmaaltijd
en liturgie.Aanvang
1 9 . 3 0u u r .
* 12januari: De heer Pluisterverteltover zijnwerk als politiemanrond het
thema:'Contactmet jong en oud'.
" 16 februari:Gezamenlijkevergaderingmet Passageafd. Middelstum.
Dhr. Veenstrauit Nijeholdpade
verzorgtdeze avond met verhalenin het
Oost-StelIingswerfsd ialect.
* 16 maart:Een medewerkervan ArtsenzonderGrenzenverteltover zijn
werk.

|

i

" 13 april:Zin in een luchtreisje?
De heer Dijkstrauit Nietapverteltu alles
over ballonvaren.
* ....mei: Ons jaarlijksreisje,verzorgddoorde reiscommissie.
De bijeenkomstenworden gehoudenop de 2e woensdagavondvan de
maand in gebouw 'Vita Nova', Heerestraat39 te Middelstum.Aanvang
1 9 . 4 5u u r .
Graag hetenwe voor het komendeseizoengastenen nieuweleden van
hartewelkom!
Voor meer informatiekunt u terechtbij onze secretaressemw. E. BuistHeller,tel. 0595-551
316.
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EEN VEELZIJDIGE
WINKELIN HARTJEKANTENS
Het ís alweereen tijdjegeledendat ik met InekeGroenewegeen gesprek
voer over het wel en wee van de winkel"lneke'sbroodjes& kadootjes"in
Kantens.Directeaanleidinghiervoorwas de wijzigingin de openingstijden
van de winkel.Tijdenshet gesprekblijktdat er naastde bekendebroodjes
nog veel meer over de toonbankgaat. Een goed momentdus voor het
lougnijsom eens polshoogte
winkelvan lneke
te nemenin de veelzijdige
Groeneweg.
Elkedag wordtde winkelvoorzienvan vers brood,banket,kleinbrooden
gebakvan Bakkerde Boeruit Uithuizen.
Ook zijndiversetaartenop bestellingleverbaar;van sÍagroomtot vruchten,van suikervrijtot specialekindertaarten,Om teleurstelling
in de winkelte voorkomenkunnenalle soorten
broodeen dag van tevorenbesteldworden.Dit kan zowel in de winkelals
telefonisch(557017).Naastbroodverkooptlnekeook enkelelevensmiddelen,zoalso.a. houdbaremelk,chocolademelk,
frisdranken,
koffie(melk)
en chips.Ook bestaatde mogelijkheid
om een ontbijtjethuiste bestellen.
Bijvoorbeeld
of jubileum.
om iemandte verrassenmet een verjaardag
Biologischeproducten
Op woensdagis de winkelde geheledag geopend.Dit wordtin het dorp
ook wel de biologische
dag genoemd,want op deze dag zijn er allerlei
verse biologischeproductente koop.Zo zijner diversebiologischegroente- en fruitpakketten
afkomstigvan de biologischkwekerij"de Eemstuin"uit
Uithuizermeeden.
Ook kunnener pakkettenvan de landelijkeorganisatie
Odingeleverdworden.Op woensdagis er, naasthet regulierebrood,vers
biologischgist, desem en glutenvrijbrood te krijgen.Tevenskunnener
allerleisoortenbiologische
vleespakketten
besteldworden.Ook bestaater
de mogelijkheid
om vleeste bestellenof om vÍeesuit de diepvriesmee te
krijgen.Er is ontzettendveel mogelijkbij Ineke.Ze heeftin de winkeldiverse lijstenwaar alle productenop staan.De geheleweek zrjner ook biologische kaas, eieren,uien, tomatenen komkommerste verkrijgen.De
meesteproductenkomen van biologischebedrijvenbij ons uit de omgeving.
Sindskort bestaater ook de mogelijkheid
om via internet(www.ekonn.nl)
biologischeproductente bestellen.Dit kan zijn biologische
melk,jam, fruit,
g r o e n t ev, l e e s ,s p a g h e t tsi ,a p . . . . . . N
. o e mm a a ro p . D e z eb e s t e l d ep r o d u c ten kunnendan op vrijdagbij lnekeafgehaaldworden.
productenkomtvoortuit een ideologie.
Het groteaanbodvan biologische
Inekevindthet belangrijk
dat mensenbewustmet hunetenomgaan.Bij de
productenstaatde oorsprongen de puurheidvan het product
biologische
centraal.Klantenwaarderenhet enormdat er bij lnekeveel aanbodop dit
gebiedis, getuigede klantendie van heindeen ver komen om zich in
productente voorzien.
Kantensvan biologische
Streekproducten& snoepgoed
Er zijn bij lnekediversestreekproducten
te koop.Zo zijner allerleiproducten van boerderij
Venhuizen
uitWirdum;o.a.wijn,sap,jam, mosterd,smul16

saus, stroop.Verderis er Groningsbier,waddenthee,mollebonen,moipetten,Groningskwarteten aanstekers,
diverseGroningseboeken,waarvan de gemeenteKantens"van GeertBoeren ga
onder"De geschiedenis
zo maat door. Ook zíjn er specialeansichtkaartjes
van Kantensen vele
anderehebbedingetjes,
waaronderkoffie-en theeboeketten.
Kinderenwetende weg naar lnekehaar winkelvaak wel te vinden.Er is
een ruim assortiment
los snoepaanwezig,maarje kuntook snoeptaarten
en snoepboeketten
krijgen.Verderzijn er diversechocoladespecialiteiten
pompoenenen natuurlijk
luxe
te koop.kikkers,aardbeien,
zonnebloemen,
bonbons.

Í
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TPG-servicepunt & stomerij
punt".Dat beteDe winkelvan lnekeis ook een zogenaamd"TPG-service
telekent de verkoopvan postzegels,
maand-,week-en strippenkaarten,
foonkaarten(o.a.Vodafone,KPN),het aannemenvan brieven,pakketten
en aangetekendestukken.Ook is er een ruim assortimentkaartjesvoor
allerleigelegenheden.
Voordiegenendie hun kledingnaareen stomerijwillenbrengenof gerepareerdwillen zien,bestaatde mogelijkheid
om dit bij Ineke af te geven.
Twee keer per week wordtde kledingnaar een stomerij/kledingreparateur
gebracht.
Dorpsfunctie
Naast het uitgebreide
assortiment
fungeertde winkelook als informatiein het dorpen de omgevingdaarvan.Al met al
bronvoorallerleiactiviteiten
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is de winkelvan Inekeeen zeergewaardeplekin Kantens.Het voorziethet
dorp van allerleivoorzieningen
waar een klein dorp behoefteaan heeft.
Ook al zijn de openingstijden
enigszinsveranderd,ik ben er van overtuigd
dat nog steeds veel mensen uit Kantens en omgevingde weg naar
"lneke'sBroodjes& Kadootjes"zullenvinden.
FD.
FESTIVALTHEATERWERKPLAATS
Op vrijdagI en zaterdag9 oktoberorganiseertParadoxeen festivalin de
Theatenrverkplaats
in Kantens,waar verschillendeprojectengepresenteerd zullen worden.Vrijdagavondis er een presentatievan workshopdeelnemersen de try out van de eenakter'Trouble
in Paradise',een korte
'Troublein
eenakteroverjaloezie,dromenen de groteboze buitenwereld.
Paradise'wordt gespeelddoor 3 meidendie eerdertheatermaaktenbij
Paradox.Zaterdag
overdagzijn er open workshops,waarnaaan het eind
van de middagFissaopgevoerdzal worden.Het festivalwordt 's avonds
afgeslotenmet de laatstevoorstelling
van KiPPvelen aansluitendis er een
feestje.
WORKSHOPS THEATERWERKPLAATS
Op zaterdag28 augustus,25 septemberen 2 oktoberworden er workshops gegeven in de theatenruerkplaats.
Gezien het enthousiasmevan
leerlingendie kiPPvelbezochthebbenom zelf deel te nemenaan de activiteitenvan Paradox,hopen wij op deze workshopsook nieuwedeelnemers te mogen venrvelkomen.
Voor meer informatiekun je terecht op
www.theaterstichti
ngparadox.nI

* PROÏEST* PR,OTESTPROTEST
PROTEST
"

9 juli j.l. ontvinghet bestuurvan Theaterstichting
Paradoxeen briefvan de
provincieGroningen.
De provincieGroningenwil de subsidierelatie
met Paradoxstoppenmet
ingangvan januari2005.De specifiekedoelgroepbenadering
van Paradox
( vmbo-leerlingen
en asielzoekers
niet
in
de
van de nieusystematiek
)past
we cultuurnota.
Daarnaastis in de ogenvan de provinciede artistiekekwaliteit van Paradox achtergeblevenbij de verwachtingenen opereert
Paradoxteveelgei'soleerd
in de cultureleinfrastructuur.
Paradoxorganiseert
met muziek,toneel,dans en video,
theateractiviteiten
voor en door jongerenin de provincieGroningen.Paradoxricht zich met
nameop jongerendie nietvan zelfsprekend
in aanrakingkomenmet kunst
en theater,enwerkt met jongerenuit diverseculturenen landen.Voor een
overzichtvan de activiteiten
www.theaterstichtingparadox.nl
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Voor Paradoxbetekenthet stoppenvan deze subsidievrijwelzeker het
einde!!!!!!
Wij vragenjongeren,ouders,leerkrachten,
dorpsbewoners,
en een ieder
die ons werk belangrijkacht een protestte latenhoren.Deze reactieszullen we aanbiedenaan de statenleden
van de provincieGroningen.
Schrijfuw mening,visie,argumenten op onderstaande
strook!Zet uw
naamerop plus.handtekening.
Paradox,Oostenrueg
4, Kantens,tel. 0595-551200of faxnummer0595552695Of stuurons een uitgebreide
e-mailop paradox33@zonnet.nl
Reageervoor 8 september!!

t

PROTEST
Tegen het voornemenvan de provincieGroningende subsidievan
Theaterstichting
PARADOXte stoppen.
Aan gedeputeerde
statenvan de provincieGroningen.

Naam
Handtekening.
ZUMMER
As de waarme wínd uut t zuden
zachies deur mien hoaren waait
en op t veld t goldgele koren
ín de zun te riepen staaít,
as miljounen bonde bloumkes
uutstreutbinnen over t veld
en de laiwerk in de hóchte
ons zien levenslaidvertelt,
as de bomen en de stroeken
pronken mit n nij gruin klaid
zulfs nog poesten: Wat is t hait!'
As de blode aarms broenen,
t waarme strand vol minsen ligt,
viert de zummer t feest van bliedschop
en t stroalt van elks gezicht!
NiesSap-Akkerman.
Oet:Toalen Taiken.
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VERENIGING
DORPSBELANGEN
ROTTUM
Verbouwingdorpshuis
De zomeris weer voorbijen we hopendat u alleneen goede vakantietijd
heeftgehad,hetzijdichtbij,hetzijveraf.
Voor diegenendie het ontgaanis: de vernieuwing
van het dorpshuisis
klaar!Het dak zit erop, er zijn twee dakramengeplaatst,we kregeneen
nieuwetrap, er werdenwc-beugelsbevestigden er werd van binnenen
van buitengeverfd!Hiernakwamende schoonmaakploegen
langsen werd
het dorphuisweer "spiken span"opgeleverd.
Wij denkendat we als dorpzeertevredenen dankbaarmogenzijnvoor het
resultaat.En niet te vergetentrots op onszelfvoor al het werk wat verzet
is. Wij van het bestuurwilleniedereen,die op enige wijzeheeft bijgedragen aan de vernieuwing,
bedanken.
De timmermannen,
de koffiezetsters,
de schilders,de donateursen de
schoonmakers!
Zonderjullieenormeinzetwas het niet mogelijkgeweest.
De aannemer was ook zeer tevreden en enthousiastover de goede
samenwerking.
Mede hierdoorwas het werk ook veel snellerklaar dan
gepland.Natuurlijk
zijnwe de diversefondsenook dankbaarvoor hun geldelijkebijdrage,maarzonderde inzetvan de velevrijwilligers
was het niet
mogelijkgeweestom dit planuit te voeren.Onzegrotehuldehiervoor!
Om julliete bedankenen de openingvan het seizoente "vieren",zijn we
een gezelligemiddag/avond
We kunnennog niet
aan het voorbereiden.
veelverklappen,
maarde bewonersvan Rottummoetenhun brievenbus
in
de gaten houden,want daar komt binnenkort
de uitnodiging
binnenlZeer
waarschijnlijk
zal dit feestjeop llseptemberwordengevierd.U hoortzo
snel mogelijkhet programmaen de definitieve
datum.Neem in elk geval
een goed humeuren lekkeretrek mee! Ook voor de kinderenzal er iets
leukszijn.
Rondvluchtboven Rottum
We hebbengeïnformeerdbij luchthavenEeldevoor een rondvluchtboven
Rottum.Een vluchtvan drie kwartier(met een ruim rondjebovenhet dorp)
kost voor 3 volwassenen
of 2 volwassenmet 2 kinderenkleinerdan 10
1aar,200 euro.
Per persoonkomtdit neerop 67 eurovoor volwassenen 33 euro voor kinderen. U kunt zich wel voorstellendat het wat moeilijkerwordt als u zich
als gezinvan 2 volwassenen
en 1 kind opgeeft,om daar een anderklein
kindbij te plaatsen.We zullenons bestdoendit te voorkomen;mocht deze
situatiezich toch voordoen,dan nemenwe contactmet u op.
Na 1 oktoberkrijgenwe 10% kortingbij opgavevan meer dan 20 personen. Per persoonkomt dit neer op 60 euro voor volwassenen 30 euro
voorkinderen.Belangstellenden
kunnenzich ook
uit Kantensen Stitswerd
bij ons opgeven!
Als u belangstelling
heeftdan willenwij dit graagzo snel mogelijkvan u
weten.We willenproberenzo snel mogelijkte vliegen,dit mede i.v.m.de
m e e s tg u n s t i g ew e e r s o m s t a n d i g h e dW
e ne. d e n k e nd a n a a n 2 , 9 , o f 1 6
oktober.
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We zullentrachtenzoveelmogelijkmensenuit hetzelfdedorp,dus Rottum,
Kantensof Stitswerdin hetzelfdevliegtuigte plannen.
U dientzelf voor veryoernaar en van Eeldete zorgen.
graagbij
Opgave(en inlichtingen)
met vermeldingvan uw voorkeursdatum
Marjanvan der Bijl,'t LageEind 10, Rottum,telefoon:552573.
Uw opgaafis eenmaligen bindend.Ook als u onverwachtniet meekunt,
dan dient u toch te betalen.
ledereenis uiteraardwelkom.
Eventueleafwijkendewensen kunnen door ons worden besprokenmet
Eelde.
Aangezienwe zo snel mogelijkdefinitiefde datum met de luchthavenwillen vastleggen,krijgtu slechtséén week de tijd om de strook in te leveren, na het verschijnenvan dít nummervan 't Lougnijs.
Zodraéén en ander definitiefis vastgelegd,krijgtu schriftelijkberichtvan
ons. Gezien de hoogtevan het bedragvoor de reserveringdient u dan
vooruitte betalen.
Uw reseruering:

Adres:

Aantal
Aantal
Voorkeursdatum:
Datumwaaropu absoluut

VAN ONS DORPKANTENS.
DE OUDSTEAUTOCHTONEN
Bij het makenvan het Dorpsboekvan Kantensga je zoekennaar de families die hier het langstehebbengewoond.De echte autotochtonenzogezegd.
Dat valt zwaartegen en echt oude familieszijn me niet bekenddan allen
en de famiop Tuwingaheerd
de familiesDoornbosaan de Usquerderweg
lie Cleveringop Eelswert,eveneensaan de Usquerderweg.
van Middelstumen Kantens
De nummers96 en 99 in het Boerderijenboek
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dat in 1982uitgegevenwerd. Maar ook de famílieDoornboschClevering
(sinds1726)aan de Doodstilstenveg
behoorttot de oudefamilies,maarde
verervingis daar niet steedsgegaanvan vaderop zoon.
De Tuwingaheerdvan Doornbosstond in 1806 op naam van Abel
MeertensDoornbosen EgbertJacobsvan Eelswert.Abel Doornboswas
getrouwdmet GepkeValksBolt,de weduwevan ClaesJacobs,een broer
van Egbert.Op 10 december1809is Doornbosbenoemdtot ouderlingin
de hervormdekerken dat ambtzou hij nog enkelemalenwaarnemen.
Op 27 maay 1823ontvangenA. MeertensDoornbosen P.F.Oosterhof'om
de koningte spriken'f3,- van de kerkenraad.
Ze zullende koningbedankt
hebbenvoor zijn hulp om de kerk terugte krijgenna het faillisement
van
1817.De kerkwerd toen onteigendwegensschuldenen de koninghad f
gesteldvoorteruggaveen herstelling
7000.-beschikbaar
van het gebouw.
De kerk was door een inwonervan de stad gekochtmet het doel er een
paardenstalvan te maken.
De schuldeisers
van de kerkvoogdMr.Wijchgelvan Lellenshaddenbeslag
gelegd op het gebouw. Die kerkvoogdwas ook eigenaar van de
Klínkenborg
en bezateveneenshet unicuscollatierecht,
wat inhield,dat hij
alleen,de predikantkon benoemenen de schoolmeester.
Ook had hij de
administratie
van de kerkelijkeeigendommen.
Domineevan der Linden
van Sprankhuizen
wil een briefaan de koningschrijvenen daarinvertellen,
dat de kerkvoogddie elders woont, door zijn schuldeisersgedwongen
wordt te betalenwaardoorde kerk in moeih;kheden
is gekomen.De kerkenraaddurftdezebriefniette versturenwegensmoeilijkheden
die ze kunnen krijgenmet de kerkvoogdWijchgelvan Lellens.De pastoriedie deze
domineeliet bouwenstaater nog,naasthet gebouwSalem.
Doornboswerd in 1832benoemdals kerkvoogd,maar 2 jaar laterging de
familieover naar de ChristelijkGereformeerde
gemeente(gereformeerde
kerk)van Middelstum.Er warennietveel gemeenteleden
die die stapdurfden te nemen.
Op de boerderijEelswertwoondesinds 1784de broervan ClaesJacobs,
EgbertJacobsdie getrouwdwas met GeertjenPietersBolt. Zij was vermoedelijkgeborenop de boerderijdie tot 1912stond waar nu de familie
Holstwoontaan de overkantvan het Boterdiep.
In 1805werdenOlchertRikkertsCleveringen GepkeHenricusEles bewonersvan Eelswerten 4 jaar laterwerdenze eigenaar.Zij was een nichten
naamgenootvan GepkeValksBolt.De meestemensenhaddenin die tijd
nog geen achternaamen een meisjedroeg gewoonlijkhaar eigen naam,
genoemdnaar een oma, met de toevoegingvan haar vadersnaam. De
nichtjeskwamenbeiden uit een vooraanstaande
boerenfamilie,
want de
Eles' woonden op de Rensemaheerd,rechts van de Oostenruegnaar
Eppenhuizen,halverwegedat dorp. De Cleveringsbehoordenkerkelijk
onderRottum.
M . A .H o l t m a n .
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BERNLEFTHEATER.
23, Rottum.
Usquerderweg
Zaterdag11 september:
Arno van der Heyden met een nieuw programma, getiteld
"Wie maakt me los".
Aanvang:20.30uur.Entree:7,50euro.
(na 18.00uur).
Reserveren:
tel.0595-425221
"Wie maakt me los?"
Het zevendeprogrammavan Arno van de Heydendraaitom de zonden.
Hebzucht,ijdelheid,woede,luiheid,jaloezie,wellusten vraatzuchtbedreigen onze beschavingen iemandmoet haar redden.Van sterke mannen
valt al sinds2000jaar nietsmeerte venruachten
en dus doetArno het maar.
Niet sterk,wel slim.Zijn motto:iedereenis oké!
Bijvoorbeeldde hebzuchtigekoning,die zijn zinnen heeft gezet op het
maar ijdelemeisjezonderspiegelbeeld.
beeldschone,
Of de wellustige
die haargeliefdein zijnjaloersedromenmaar nietwil zien
droomprinses,
kind,dat zijn woede koeltop de weerloze
staan.En ook het vraatzuchtige
- ' z e l f sl u i z o a l su e n i k ' - i s o k é .
w i p k i pJ. a , i e d e r e e n
"Wie maaktme los"voertlangsde krochtenvan de menselijkeziel en biedt
liedeen zekerhouvastin somberetijden.Na een avondvol meeslepende
jes en conferencesverlaatu de zaal als een ander mens.Vrolijkvenivard
Er in elk gevalheiligvan overtuigddat u twee
en/ofhelderhallucinerend.
dingenhard nodighebt:Arno'sCD en een stevigeborrel.En wat nou toeval? Beidenzijnverkrijgbaar
in de foyervan het theater!'t ls een geschenk
uit de hemel."Wie maaktme los?"
ln "Wie maaktme los" zit weer veel muziekmet Bas Mulderop pianoen
Arnovan der Heydenzingten raakteen
op gitaren.
HendrikJanVermeulen
aan.
enkelinstrument
Arno van der Heyden (1961) was ooit winnaarvan de Publieks-en
van Cameretten.Er zijn meerdereCD'svan hem verPersoonlijkheidsprijs
'Zielezwerver'
(2001)en 'Zilzak'(2002).
schenen,o.a. 'Kamer3' (1999),
OUDEVOLKSGEBRUIKEN
EN VOLKSVERHALEN.
Van ds. H.C. Nortieruit Oegstgeestontvingenwij een bandje,waarophij
voor de N.C.R.V.-radio
enkelejaren geledeneen gesprekhad over oude
volksgebruiken.
In de jaren 1950- 1958was ds. Nortierals predikantverbondenaan de hervormdegemeentenKantensen Stitswerd.
Domineeverteldedat hij op een zwoelelatezomermiddag
op de fietsdoor
Kaansteroost reed.(oostenrueg)Bij de ree van boerderijnr. 19, even
voorbijmevr.Roggema,stondvroegereen kleinarbeidershuisje,
opgetrokken uit kloostermoppen
en daar woonde de fam. Ten Hove. Hij besloot
daar ook nog evente gaan kijken.Ze haddengeen hond,maar het duitje
begonte koerenbij het zien van vreemden,zodatvrouwTen Hove domi24
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nee begroettemet de woorden:"Doefkehet joe al zain,domie, kom der
mor ien."Ze ging naarde kachelen haaldede ringeneraf en gooidetakjes in het vuur."U gaattoch geen koffiemaken,want mijnvrouwzit, denk
ik, al wel met ons oudstekindaan tafelen wachtop mij met het eteí'r."Nee,
dat deed ze ook niet."Maarwat gaat u dan doen?"Ze keek me aan met
een bepaaldeblik in haar ogen en zei: "t Wordt kwoadweer,k goa t weer
verdrieven,dat dee mien moeke ook aaltied."Een beetje nieuwsgierig
geworden,vroeg ik: "Hoegaat dat dan?"
"De rook uit de schoorsteenkomt tegen de wolken aan en verdrijfthet
onweeren verderweet ik het niet."Laterverteldeiemand in mijn standplaatsHeerlendat men in Limburgook zulkeoudegebruikenkendeen dat
het een overblijfseluit de heidenseGermaansetijd was, waar men offers
brachtaan de weergodenom het weer te keren.
Domineeverteldedaarnaover Stitswerdhet volgende:
Een dorpjemet een kerkjeuit de 13e eeuw op een wierde,30 huizen,60
mensen.Op een kale,koudedag in novembermoesthij de begrafenis
leiden van een oude grootmoeder.
Toen ze rond het graf stondenriep een
vrouw:"Moe ligt verkeerd."Ze bedoelde,dat ze de kist verkeerdhadden
latenzakken.Nietoost - west,maarwest - oost.De begrafenisondernemer
wist niet wat het betekende."Wat moutenwie doun, domie?""Latenwe
eerstde woorden,die gesprokenmoetenworden,doenen dan gaanjullie
het daarnaveranderen."
Laterin het caféwerdener tweejongensop afgestuurdom te kijkenof het ook veranderdwas.
Een heksenkring
is ook zoiets.
In het oerdenken
van de mensheidgoldeen cirkelof rondingom het kwade
af te schermenvan het goede.Als er vroegeriemandwerd begraven,liep
men eerstdrie keerrondde kerkom de grafplaatsaf te schermenvan boze
geesten.Domineeverteldedat in Kantensnietmeerrondde kerk,maarop
een nieuwebegraafplaats
begravenwerd. Maar al was het graf een paar
metervan de ingangvenruijderd,
dan liepde stoettoch eerstrond het kerkhof."n Old gebruuk,"zeidende mensen.In de kerkvan Kantenswarende
vrouwenbankenvroegeraan de noordkanten de mannen zaten aan de
zuidkant.Op Borneokwam ik dit gebruikook tegen. De vrouwenhuizen
stondenaan de noordzíjde,
de mannenhuizen
aan de zuidzijde.
Dan nog een oud volksverhaal
Van wie domiover de Klinkenborgerweg.
nee het verhaalhoorde,wist hij nietmeer.Maar's nachtsom middernacht
ter hoogtevan boerderijKlinkenborg,
zou je een monnikmet wapperende
klerenop een paard met twee windhondendoor de lucht kunnen zien rijden.Volgenshet verhaalhad de monnikzich in het kloostermisdragenen
moest hij als straf 's nachtsdoor de luchtrijden.Op een avondwas ik op
bezoekbij de fam. De Vries.We haddeneen leuk gesprek,aangenaam
bezoeken op de terugwegmoest ik halveruegebij boerderijKlinkenborg
een sanitairestop maken.Na mijn plichtgedaante hebben,keek ik naar
bovenen ineensdachtik: daar heb je hem. Het was natuurlijkniet waar,
maarje moetmaarMiddeleeuwer
zijnen nieteen verlichtmensuit de 20e
eeuw,dan geloofje dergelijke
verhalen.
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Toen ik hulppredikerwas in Lemelerveldhaddenze daar een soort boeman "Gaitmit de honties."
In Zeelandheettede boeman"GriezeGerrit"De
honden kwamendus alleen in Groningenen Overijselvoor en niet in
Zeeland.Waarom,wie het weet mag het zeggen!
Als afsluiting
vroegde verslaggever
van de N.C.R.V.of er na het bezoek
aan vrouw Ten Hove die dag nog onweergekomenwas. Een slimme
vraag,maardat kon domineeNortierzich helaasnietmeerherinneren.
A .E . v . dH. - 1 .
EEN VERENIGINGPRESENTEERT
ZICH
Een tijdje geleden werden wij gevraagdeen stukje in het Lougnijs te schrijven over onze vereniging:"KinderspeelweekKantens".NatLturlijkdoen we
dit heel graag!
De speelweekis in Kantenseen begrip.ledereendie de afgelopen29 laar
in Kantensis opgegroeid,
heeftwel eensmeegedaan
of meegeholpen
aan
de speelweek.Menigveertigerkan terugkijkenop leukejarenwaarinmeegeholpenwerdaan de speelweek.Dezeveertigers,maarook de dertigers,
twintigers
en tienersonderons, kunnenwaarschijnlijk
nog goedvoor ogen
halen hoe er iederjaar weer vol overgaveaan de huttenwerd gebouwd.
Een week lang huttenbouwen,om ze vervolgensaan het eind van de
week 'ritueel'teverbranden.
Het kampvuurhoordeerbij,maar liet menig
kindtreurenom het hardewerk.'We hebbenzolangaan de hut gewerkten
nou wordt ie opgebrand!'
Jammergenoegis het jaarlijksekampvuurnu
verledentijd.Naaraanleiding
kampvan een nieuwewet mogendergelijke
vuren niet meer wordengehoudenin de gemeenteEemsmond.Dit tot
onze grootstespijtl
Niet alleen het bouwenvan huttenbehoorttot het programmavan de
speelweek.Tot
op de dag van vandaagis het bestuurdrukbezigom zoveel
mogelijkleuke dingente bedenkenom van de speelweek,iederekeer

Schoenenkopen is een zaakvanvertrouwen
Bij ons zin uw voeten in vakkundigehanden.
Voor merkschoenen en goed advies:

Dijllhtil'3chc€ffin
HooÍdstraat Oost 4
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'levend
weer, een SuperWeekte maken.Zo spelenwe al jaren het spel
stratego'waarvoorde kinderenzich naar het bos begevenen in twee
teams strijdenom elkaarsvlag.Ook wordter iederjaar gezwommenin het
zwembadin Bedum,wat voorde kindereneen grootfeestis. Op de woensdagavondmogenkinderenvan achtjaar en oudereen nachtjeblijvenslagehouden.Menig
pen.Tijdensdezeavondwordter tevenseen spooktocht
spooktochtblijft de kinderennog jaren bij! Een spellenochtendhoort er
is vasteprik.Op de
bakkenop de donderdagmiddag
altijdbij en stokbrood
te houden.De weekwordt
is de traditieom een vossenjacht
vrijdagochtend
waar zowelde kinderenals de vrijwilliafgeslotenmet een playbackshow,
gersgraagaan mee doen.
Sindseen aantaljaar kiest het bestuurelk jaar een thema.Rondomdit
thema worden activitertengeorganiseerdom de speelweekeen extra
'circus','Wildwild west'en 'Robin
dimensiete geven.Zo zi)nde thema's
g
e
k
o
m
e
n
.
H o o d ' a le e n sa a n b o d
die zichallenmeerdan
teltzevenpersonen,
Hetbestuurvan de speelweek
Het bestuurkomt het helejaar
inzettenom een leukeweekte organiseren.
te treffenvoor de
door, eens per maand, bij elkaar om voorbereidingen
speelweek.Dit houdt in: het bedenkenen organiserenvan activiteiten,
van actiesom geld in te zamelenom de speelmaar ook het organiseren
w e e k m o g e l i j tke m a k e n .
Een speelweek,waaraan ieder Jaarzo'n 110 kinderenmeedoen,kan
natuurlijkniet draaiendegehoudenworden door zeven bestuursleden.
leder laar zljn er ongeveer20 vrijwilligers
dre meehetpenaan de speelweek Zij zettenzich voor 200 procentin, om er samenmet de kinderen
week van te maken Een speelweekzondervrijwilligers
een fantastische
zou nretmogelrlkzrln We ziln daaromals bestuuruiterstdankbaarwanneerwe rederJaarweer merkenhoeveelvrijwilligers
met veel pleziermeehelpenaan de speelweek!
De groepis leuken we kunnenhet goedvinden
met elkaar lederjaar is het voor de vrijwilligers
en het bestuureen groot
feest om de speelweekte organiseren!
De plek waar de speelweekwordtgehoudenis al meer dan eens verandaarnazijn we
derd!Het begonallemaalop een veldjeaan de Bredeweg,
we naarde ijsis. Hiernaverhuisden
verhuisdnaarwaarnu de nieuwbouw
gehoudenbij Salemen op het schoolplein.
baanen nu wordtde speelweek
Toenwe met het bestuurom de tafel zaten om te bedenkenwat we het
was één ding zeker!
dorp zoudenmoetenvertellenover onzevereniging,
Er moesteneen aantalleukeanekdotesin het stuk komen,van gebeurtenissendie in de loop der jaren gebeurdzijn. Ongetwijfeldheeft iedereen,
die op wat voor manierdan ook met de speelweekte makenheeftgehad
verschillende
leukeherinneringen.
Wat ons is bij gebleven,is het verhaalvan de Knietergorp(geschrevenen
vertelddoor Rob von Hebel).Dit verhaal,vertelttijdenseen spooktocht,
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ging over een groep kinderendie 's nachts in een bos liepen. De
Knietergorpwoondein dat bos en was niet blij met de aanwezigheidvan
de kinderen.Al van ver hoordende kinderende Knietergorpaan komen
geroep:GORP,GORP!!!De Knietergorp
was van
door zijndoordringende
plan de kinderenop te eten. Het verhaalwas al superspannend,maar
door de omgevingwaarinhet verteldwerd (het Kantsterbos), werd het
Vooralop het momentdat de Knietergorp
nog spannender.
zich daadwerkelijkliet horenin het Kantsterbos door'GORP,GORP'te roepen,schrok
iedereen,inclusiefde begeleiding!
Een tweedeanekdote,toevalligook tijdenseen spooktocht,is het verhaal
van Willemen Raufiq.Willemen Raufiqhaddenallebeispookgespeeldin
het Kantsterbos. Ze haddenafgesprokenom op elkaarte wachtenbij de
Willem stond er al te wachtentoen
kantinevan de voetbalvereniging.
Raufiqeraankwam.Ze haddenelkaarechterniet in de gaten.En schrokken vervolgensvan elkaar.Ze werdennatuurlijkhard uitgelachendoor de
begeleiding!
Zoalsjulliehebbenkunnenlezen,is de speelweekeen leuke,veelzijdige,
"vet coole"vereniging,
die zich iederjaarinzetom de week onvergetelijk
te
maken!De speelweekbestaatdit jaar maar liefst29 laarl Dit betekentdat
we volgendjaar ons 30 jarig jubileumvieren!We belovendat dit een
feest zal worden!!!
onvergetelijk
Het speelweekbestuur,
Pieter Holtman
WillemAalders
Jan Frankruyter
RaufiqAbrahamzen

Harriët Wassink
LiesbethMars
Lizanne Groeneweg
(En alle vrijwilligers)

P.S. Mocht u de speelweekwillen steunen,zodat we volgendjaar een
word dan donateur!Voor informatie
super- knalfeestkunnenorganiseren,
kunt u terechtbij LizanneGroeneweg(557017)
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