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KERKDIEN'TEN
gemeenteKantens-Stitswerd
Protestantse
Kantens,
Antoniuskerk
3 dec.
11.00uur mevr.
A, Mulder-Holst,
Assen;m.m.v.
Tieneren Kinderkoor
uitRodeno.l.v.
Willemijn
Bonder.
1'Adventk
10dec.
19.00uur ds.G.J.Gardenier,
Tjamsweer.2'Advent
17dec.
10.00
uur drs.S.J.Prins,
Kantens.3'Advent
k
24 dec.
22.30uur deheerK.Hof,Wirdum;
Kerstnachtdienst,
m.m.v.
Hippolytuskerkkoor
uitMiddelstum;
4' Advent
25 dec.
10.00uur Gezinsdienst
metkerstmeditatie
vands.R.P.
Oosterdijk,

31
dec 10
00uur3i:Ë|3ï
iii3fi:ï,ï,'J:ffil-:'3l,ï:ïj,l,iï:'iï:
'Salem'
jan.
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(koffie
10.00uur Nieuwjaarsochtendgebed
in
nadedienst)

k = kindernevendienst
Stitswerd,Georgiuskerk
17dec.
19.00uur ds.R.POosterdijk,
Haren:
Adventsviering
bijkaarslicht
m.m,v.
Nicolai
Ensemble
uitHareno.l.v.
JelkeHamersma
GereÍormeerde
kerkvriigemaaktte Kantens
3 dec.
10dec.
17dec.
24 dec.
25dec.
26dec.
31dec.
1 jan.
7 jan.

9.30uur
16.30
uur
9.30uur
14.30
uur
9.30uur
14.30uur
11.00uur
14.30uur
9.30uur
10.00uur
9.30uur
14.30uur
10.00
uur
11.00uur
14.30
uur

leesdienst
uitUithuizen
ds.A.G.Bruijn
ds,S.M.Alserda
uitHoogkerk
HeiligAvondmaal
leesdienst
ds.T.Groenveld
uitUsquert
leesdienst
ds.T.Groenveld
uitUsquert
uitSchilwolde
ds.G.F.Overweg
ds.E.Venema
Kerstviering
kinderkerstfeest
leesdienst
A.H.Driest
uitGroningen-Zuid
leesdienst
ds.T.Groenveld
leesdienst

Chr.GereÍ.KerkKantens
(Wíjzigingen
voorbehouden)
3 dec.
9.00uur ds. M denBleker.
10dec. 10.30
uur ds.A Brons

14.30uur ds. P W Hulshof.
19.00
dienst
uur ds.J D v t'Zand,
met
belangstellenden,
1 7 d e c . 9 . 0 0 u u rd s . M P H o f l a n d 1 7 . 0 u
0 u r d s . GP M v d L i n d e n .
24 dec 10,30uur leesdienst
17,00uur ds. B Reinders.
25dec. 1d'kerstdag
9.00 uur leesdienst,
26 dec.2'kerstdag 9.30 uur Kerstzangdienst.
31dec. 9.00en 14.30uur leesdienst.
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WEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:0900 - 9229 (0,10euro p.min.)
Tandartsen:
2 - 3 d e c . J . D .B u w a l d aB, e d u m . . . . . .
. . . . . . 0 S-03 0 1 3 9 9 4
9-10dec. B. Fledderus,
Winsum...
.0595- 44 15 45
1 6 - 1 7d e c . G . J .H e u v i n kU
, lrum
. . . . . . 0 5 9-54 0 2 0 1 5
22-23dec. F.H.Bennink,Ten Boer ....050- 302 27 20 of 0595 - 46 44 g3
- 301 54 62
24-25dec. L.G.Jager,Bedum
........050
- 44 1T 40
26-27dec. A.F.Bruining-Gelderblom,
Winsum
........0595
28-29dec. C.H.de Lange,Leens
...0595- ST 14 2T
- 43 16 42
30-31dec. P.Brouwer,Uithuizen....
..."....0595
Op zaterdagen zondagis er om 11.00 en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekuren is de verantwoordelijketandarts telefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie;
Mw.drs.J.R.Boelema.Praktijk:Groensingel38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma.t/m vr.tussen8.00-8.15uur,
t e l . 0 6- 5 1 2 5 5 9 2 6 .
Koks Herberg b.v.
Tafeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211"
Vervoershulpdienst:
Tel.551084.
Verloskundi genpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595 557131
voor dringendevragenof voor de bevalling:06 1373i172

BEGRAFENISVERENIGING
KANTENS
Uitvaartverzorging:
Ledenadministratie:
BOERSEMA
G.S.OMTA-ARKEMA
tel.:059542 28 05
tel.:059555 26 23
Gelieve wijzigingen bíj huwelijk, samenwonen, geboorte en/of verhuizingen
door te geven aan de ledenadtninistratie

VAN DE REDACTIE
De dagenwordenkorter.het weer wat guurderen Sinterklaasis weer in het
land. Velen van u zullen de Goedheiligmanal gesignaleerdhebben.
Afgelopenzaterdagkwam hij met zijn knechtenin Kantensaan. Verderop
leest u het verslag.De kerstdagenstaan ook weer voor de deur. ln deze
editieleest u kort wat er rondomkerstallemaalte doen is (in de kerstagenda). ln het kerstnummer,
welkeuit zal komenop donderdag21 december,
wordende diverseactiviteitenwat uitgebreiderbeschreven.
ln dit nummer vindt u verder een interviewmet brandweermanJacob
Wever,die een prachtigeonderscheidingkreeg opgespelden krijgt u de
laatsteinformatieover de wegwerkzaamheden
tussen Kantens,Rottumen
Usquert.Totslot: houdt u met het inleverenvan uw kopijvoor het kerstnummer rekeningmet de vervroegde inleverdatumvan 12 december? Alvast
bedankt.
FrouwkeDoornbos. eindredacteur
Binnengekomengiften
Peuterspeelzaal
Poppedijn€ '15,=
Wij danken u voor uw gift!
Redactie zoekt Stitswerders
De redactieis al enigetijd op zoek naar iemanduit Stitswerddie zittingwil
nemenin de redactievan 't Lougnijs"
Ons strevenvan de redactieis dat alle
dorpen vertegenwoordigdzijn in de redactievan onze dorpskrant.Tot nu
toe missen we een redactieliduit Stitswerd.Dus, woon je in Stitswerden
vind je het leuk om te schrijven,foto'ste makenen mee te denkenmet de
't
vernieuwingvan Lougnijs:meldje dan aan! Dit kan telefonischbij eindredacteurFrouwkeDoornbos(557250)of via de mail (tlougnijs@
kantens.nl).
Wij hopendat we snel een nieuwredactielidkunnenbegroeten!

OPBRENGSTCOLLECTEBRANDWONDEN
STICHTING
De jaarlijksecollecte van de BrandwondenStichtingheeft in KantensRottumeen opbrengstvan € 267,75opgebracht.
Alle collectanten
en gulle
geverswordenhartelijkbedankt!
Martha Krijgsheld

SINTERKLAAS
METPAKJESBOOT
8 IN KANTENS
Zaterdag 25 november
kwam Sinterklaasmet zijn
knechten met pakjesboot
B aan bij de mooi versierde molenin Kantens.Een
grote getale kinderenen
ouders stonden de
Goedheiligmanal op te
wachten. Na een stormachtige reis zette de Sint
voet aan wal in Kantens
waar hij welkom werd
geheten door Lizanne.
Hierna stapte de Sint in
de koets om een rondrit
door het dorp te maken.
De optochtwerd door een mobieledraaiorgelvoorzienvan vrolijkemuziek.
Veel kinderenvolgdende stoet door het dorp, maar kondende Sint niet
helemaalbijbenen.Datzelfdegoldvoor de pieten,die moe gerendmaar in
de achterbakvan een auto kropen.De optocht eindigde bij 't Schienvat
waar een gezelligeverrassingsmiddag
werd georganiseerdmet medewerking van 4 clownsvan de Stichting"Wuppie& Wappie".Zijzongen leuke
liedjes,waren met de Sint en de pietenaan het dansen,verzorgdengoochelacts(waar ook de Sint en de pieten aan mee moestenwerken) en
deden veel dingenwaar clownsgoed ín zijn:de kinderenaan het lachen
maken.Aan het einde van de middagwerd door Sinterklaasde uitslag
bekendgemaaktvan de traditioneleknutselwedstrijd:
Leeftiid2-3-4
Leeftijd5-6-7-8
1. CarolieneVriezema 1. FleurKijlstra
2. GerwinJanssens
2. SanneDoornbos
3. JannesWassink
3. LisanneBuma

Leeftijd9-10-11-12
1. MaaikeOmta
2. ElineAmmeraal
3. MarielleWildeboer

Na afloopvan de middag kregen alle kindereneen kadootje en wat lekkers mee naar
huis. De kinderen en de
ouders kondenterugkijkenop
een geslaagdemiddag.
De Íoto'sdie gemaaktzijn tijdens de sinterklaasmiddag
zijn te bewonderen op
www.photosnap.
eu
of
www.wuppie-wappie.
nl

Het is zekerde moeitewaard om hier even een kijkjete nemen.De foto's
zijn tegen een geringevergoedingna te bestellen.
Tot slot nog wat informatieover de clownsvan Stichting"Wuppie& Wappie.
Deze Stichting heeft een zeer mooie doelstelling:het vermaak van een
ieder en van zieken en zwakkerenin het bijzonder.Daar waar de draagkrachtniet aanwezigis, maarde behoefteaan een optredengroot,verzorgt
de Stichting"Wuppie & Wappie"een optreden gratis. Door de betaalde
optredens en bijdragenvan sponsoren/vrienden
van de Stichtingis het
mogelijkom o.a. aan ziekelgehandicapte
kinderengratisoptredenste verzorgen.De Stichtingkentop dit moment9 clowns,die geheelbelangeloos
de doelstellingvan de Stichtinguitdragenen jong en oud vermaken.Er
kunnen altijd meer clowns bij! De Stichtingis vooralop zoek naar clowns
die door de week inzetbaarzijn.Mocht u meer informatieover "Wuppie&
Wappie" willen, dan kunt u op diverse wiize contact opnemen met de
Stichting:
StichtingWuppie & Wappie
Langeleegte
1B
9641 GN Veendam
Telefoon:06-30698782
Email:info@wuppie-wappie.nl
Internet: www wuppie-wappie.
nl
Mocht u een donatie willen
geven dan kan dat op Rek.nr
29.94.62.455(Frieslandbank)
W I E Z I N G TE R M E T O N S M E E ?
Vorig jaar zijn we, aangezetdoor de gvangelisatiecommissievan de gereformeerdekerk (vrijgemaakt),
op lsle Kerstdagmorgenal zingenddoor
het dorp gegaan."Dit moeteen vervolghebben",dus hieóij nodigenwe ul
jij, als inwonervan Kantens,Rottumen Stitswerduit, om mee te getuigen
van de geboortevan de HereJezusChristus,Gods Zoonen daarvoorzingend door het dorp te gaan.We zullenenkeleliederenop papierzettenen
we u/jou om
dit bii aanvanguitdelen.Wilt u/jij meezingendan venruachten
07.OOu,
aan de Pastorieweg21.
plekkenin het dorp Kantens.
We hopeneen uur te zingenop verschillende
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6-13
1 9 . 3 0u u r
20
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11
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13
1 9 . 3 0u u r
15
2 0 . 0 0u u r

Volksdansen
Bridgecursus
Bridgen
VDK
Handwerken
WorkshopKerstcreatiefVrouwenraad

BEGRAVENIN EN RONDDE KERK IN KANTENS- DEEL 5
Als je op een kerkhofof op een begraafplaatsloopt en je ziet de grafzerken, dan moet je iezelfmaar eens afvragenhoelangzullenze nog aanwezig ziin. Je familie werd en wordt er begraven,maar hoelang houdt dit
stand. In het Dagbladvan het Noordenvan zaterdag30 september2006
kon men lezen dat er van een graf een lamp werd ontvreemd.De ouders
Johannesen Alie Vos kunnener niet bij dat iemandzomaariets van een
graf meeneemt.De ouders zijn getroffendoor schennisvan het graf van
hun zoon. Het dagblad heeft er met een grote foto een goed artikel over
geschreven.Drie bladzijdenverder in dezelfdekrant staat dat op de algemene begraafplaatsvan Oostwoldbinnenkortoude graven met prachtige
symbolen worden geruimd. Terecht staat dan ook boven het artikel
"Ruimenoude gravenis weggooienvan historie".Maandag9 oktober kregen we de OmmelanderCourantin de bus.Volverbazingzie ik op het voorblad met grote lettersstaan "Winsumwil oude graven gaan ruimen".Ze
gaan daar zelfs de prijzenvan de gravenzo duur maken dat veel mensen
over zullengaan tot crematie.Nog even en dan zullenalleennog de zeer
rijkenonder ons nog eeuwigkunnenrustenin hun graf.Vroegergaf men
de overledenehet recht om eeuwigte rusten in zijn graf tot wederopstanVervolgenslees je in de
ding.Zelf verbiedthet christendomlijlcverbranding.
krant dat er een grote begraafplaatswordt aangelegd alleen voor de
als deze is overledeneeuMoslimgemeenschap,
daar de Moslimgelovige
wig in zijn graf zal rustentot de wederopstandingen dus niet op een algemene begraafplaatskan wordenbegraven.De Moslim gaat dus verstandiger met de overledenen
om. Gemeentebesturen
moetenmeerrespecthebben voor het graf en er geen knekelput van maken.Nog steeds zul je,
zoalsin Kantensop het kerkhof,je eigenhistorievinden.Vroegerwerd het
beroepook vermeldop een grafzerk,zoals op deze en de volgendegrafzerk is te zien.
Grafzerk 70x100 cm. Rustplaats van
Nanning Jans Wierínga geboren Íe
Stitswerdden 25 november í807, overleden te Kantens den 24 augustus 1882 in
de ouderdom van bijna 75 jaren, sedert
1843veldwachterdezer gemeente,echtgenoot van Trientje T Westerhof.
Het is interessantals je die oude grafstenen eens opzoekt"Het geeftje veel informatie.Als je het mooie boek Kantensen
ztjn bewoners op het Groninger
Hoogelandbekijkt en je zoekt bladzijde
119 op, dan vind je het verhaalvan de
familieDerk Jan van Zanten.Daar kun je

lezen dat NanningJans Wieringa in hun huis heeft gewoond. Ztjn vrouw
TrientjeTomasWesterhofoverleedin 1900.In de kerk ter plaatsevan het
koor figt de mooistegebeeldhouwdegraÍzerkgelijk een schilderij.Helaas
komen schilderijenvaak in een museumof worden ze voor veel geld verhandeld.Maaroude grafstenenwordentot puin geslagen.Gelukkigliggen
in het koor van de kerk nog een grootaantalprachtigegrafzerkenzoals de
volgendezerk.
Open gordijnen betekent dat
de ziel naar het licht gaat. De
kroon betekent heilig de
kroon van Jezus. De adelaar
op het schild is een Christelijk
symboliek:het zinnebeeldder
liefde en het teken van de
evangelist Johannes. Het
bovenste teken rechts op het
schild is een huisteken. Eigen
ertden boeren mochten geen
wapenschildvoeren. Daarom
paste men een huismerk toe.
Rechtsonder op het schild
staan 3 klaverbladen. Op
grafzerken
in
de
Ommelanden duidden 3 klaverblaadjesaan, dat de overledene een bezit had in de
't
ommegang van redgerecht.
ln het Ommelanderlandrecht is bepaald, dat alle heerden, tenminste 30
grazen groot en een waarde hebben boven de duizend Emder guldens. Op
de 30 grazen moet een huis staan. Dan heeft de eigenaar recht op het
patronaatsrecht tot de kerkspelkerk. Het gaf het recht de bevoegdheid bij
toerbeurtengedurendeeenjaar als redgerin de rechtstoelop te treden.De
3 klaverbladen betekende dus: Redgerecht, Zijlrecht en collatie of wel het
Patronaatsrechttot de kerspelkerk.De lauriertakken zíjn een kenmerk van
een nieuwe stijl naar Franse mode; de "Ordre Francais".De zandloper
betekent: de tijd loopt door. De doodskop is voor de dood, het leven is
voorbij.Grafsteenis voor Jan Tymens,overleden 1744.
De klaverbladenwerdenvaak verkocht.Zo verkreegde koper hiervan het
alleenrecht.
De heer van de Klinkenborgkochtin dit kerspelde klaverbladen op en zo verkreeghij hier de macht.De drie klaverbladenkwamen
alleenvoor in de Ommelanden.Er mochtennooitmeerdan 3 klaverbladen
gevoerdworden op een grafsteenof familiewapen.De afmetingvan deze
steen is 198 x 71 cm. Op de graÍzerkstaan bovenen onder een tekst zoals
de volgendeafbeeldingenu latenzien.

Grafschriftvan Jan Tymens:
Bovenstefoto: Anno 1744,den 22 december,is de eersameJan Tymens,
coopman tot Cantensby de Delt, in het 4Frc jaar zyns ouderdomsin den
Heere gerust, ventvagtendeeen zalige opstandinge ten Euwigen leeven
door Jesum Chrístum.
Onderstetoto: Watis de mens voor U o Heer, Gij Godt van Ma}steit en eer,
want als Hij spreekto menschenkint, zo is de mens nr'eÍsmeer als hij wínt,
maar Gij o Heer herstelt ons weer, ten jongsten dag tot Uwer eer, door
Christi bloet voor ons bereít, zo leven wíj ín Euwígheit.
ln het vorigestuk staateen fout.Jan Uuldersmaheeftniet tot 1960 bij de
familieVos gewoond,want hij is, zoalsop zijn grafsteenis vermeld,in 1955
overleden.
Geert de Boer.
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ADVENDOBESTAAT75 JAAR IN 2OO7!
"Advendo& de KaanslerVlinthippers"
Toneel-en zangvereniging
vierenop
zaterdag 27 ianuari 2OO7(met een spectaculairejubileumuitvoering)
het
feit dat de verenigingin 1932opgerichtis. Deze hele avond zal in het teken
staan van toneel en zang. Zo zult u een kijkje kunnen nemen bij de voorbereidingenvan een toneelvereniging
op de jaarlijkseuitvoering,waar
natuurlijkhet één en ander mis zal gaan.....Maar ja, hoe kan het ook
anders met al die vreemdetypes? Zal het koor u meevoerenmet liedjes
uit de afgelopen75 jaar:van "Daaris de orgelman"tot "De meestedromen
zijn bedrog".Het wordteen muzikalereisdoor de tijd.De geheleavondzullen 2 ereledenvan de verenigingvanaf het balkon het programmavan de
nodigecommentaren(en anekdotes)voorzien.Het beloofteen spectaculaire avond te wordendie u zeker niet mag missen!
Noteer dus alvast op de kalenderof in uw agenda: zaterdag 27 januan
"Advendo& de KaansterVlinhippers"!Kent u
2OO7- jubileumuitvoering
mensendie de afgelopen75 jaar betrokkenzijn geweestbij de vereniging
en die niet meer in de omgevingvan Kantenswonen?Stel ze op de hoogte van ons jubileumen verwijsze naar onze eigen websitewww.advendodevlinthippers.tk
. Daar vindt u de komendetijd nog meer informatieover
ons jubileum.
HISTORISCHE
ÉÉruNCTER
VAN JAN BOER IN 'SALEM'
Leden van de ProtestantsegemeenteKantens-Stitswerd
zullen op zaterdag 30 december een éénacteropvoerenvan de bekendeGroningerdichter en schrijverJan Boer (1899-1983).
van
Het is het eerstetoneelstukstuk
de handvan Jan Boer utt1922.Detitel is'Op RoegeHórn'.De éénacter
kenmerktzich door de prachtígekaraktersvan de spelers, de dramatiek
van het verhaalen de sfeer:Oljoarsschets
ien ain bedrief.Gebouw'Salem'
is voor de gelegenheidbij die sfeeraangepast:er staan kraantjespotten
op
de tafels en met een oliebol en brandewienmit rozienen in de pauze
beloofthet een wel zeer bijzondereavondte worden.Na de pauze komtde
Kiepkeerllangs,u weet wel, dij hail oet Westfoalenkomt.De avond is in de
eersteplaatsbedoeltvoor de gemeenteleden,
maar anderebelangstellenden zijn natuurlijkook van hartewelkom,al is het zo: vol is vol. Een 2e uitvoeringhebbende spelersnog in beraad.De aanvangis 20.00uur precies.
MEDEDELINGKLEDINGVOORPOLEN
Dhr.H. Bultenaheeft beslotente stoppenmet het inzamelenvan kleding
voor Polen.Vanafnu kunt u uw oude kledinginleverenbij:
Dhr.F.Zuur
Wilgenhof32
Uithuizen
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NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD
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Workshop:KerstCreatief.
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Op vrijdag15 decemberkan iedereendie het leukvindtom kerststukjes
te
makennaar de grotezaal van 't Schienvatkomen.De leidingis deze keer
in handenvan ons commissielidHennieHoman uit Rottum.In de afgelopen maandenheeft Hennie in het hele land rondgekekenof ze een idee
kon vinden voor deze avond.Omdat we al zoveelhebbengemaakt,wordt
het steedsmoeilijkerom met iets origineelsvoor de dag te komen,vooral
omdat het ook betaalbaarmoet blijven.Uiteindelijk
is haar keuzegevallen
op een stoeltje.gemaaktvan gevlochtentakjes.Het stoeltjeis 24 cm hoog
en heefteen zittingvan 12 bii 12 cm.In deze zittingzit een bakje,waarin
oase geplaatstwordt en hierinwordt het kerststukjegemaakt.Het stoeltje,
in rond of vierkantmodel,incl.oase kost€ 3.=. De afmetingenin aanmerking genomen,zult u begrijpendat in dit modelnietmet grote,langematerialen gewerktkan worden,maar meer met korte toefjes.
Omdat Hennieaanneemtdat u niet de hele avondhiermeebezigbent en
er meestalvoldoendegroen aanwezigis, stelt zijvoor dat u daarnaastzelf
een bakjenaar keuzemeeneemt,dat u daarnakuntopmaken.
Graag meenemen:scherp mesje,snoeischaaren eventueelwikkeldraad.
Om voldoendegroente hebben,willenwe graagdat mensenmet een tuin
evendoor de tuin gaan voor coniferengroen,
buxus,taxus,hulst,skimniaen klimoptopjes,
bonte takjes en allerleitakjes met bessen en vruchten.
Hebt u geen tuin, dan geen duur groen kopen,er is meestalvoldoende
materiaalaanwezig.Verderkunt u allerleiversieringen
en kaarsenmeenemen.
Alles op een rijtje:
Datum:vrijdag15 dec.
Aanvang:19.30uur
Waar: grote zaal van 't Schienvat
Kosten:stoeltje+ kleinebijdragein de zaalhuur€ 4.=
OmdatHenniegraagwil wetenhoeveelstoeltjeszemee moetnemen,kunt
u zich tot maandag 11 december aanmeldenbij mevr. Groenhof,tel.
551228of mevr.Steendam,te1.551633
Tekencursus
Halfjanuari2A07, op maandag15 januaristartde Vrouwenraad
een tekencursuso.l.v.RuudCaspersvan de Klinkenborgerweg
te Kantens.Vorigjaar
heeft Ruud ook al een cursus geleid, waarbij aan allerleitechnieken
gesnuffeldkon worden.De deelnemerswilden heel graag doorgaanen
omdatgoedkunnentekenenbelangrijkis bij verschillende
technieken,is er
gekozenvoor een tekencursus.U hoeft er niet veel materiaalvoor aan te
schaffen.Tekenpapier,harde en zachte potloden,houtskool,misschien
Oost-lndischinkt.
Lesgeld:€ 3.= per avond
Tijd:20.00- 22.00uur in 't Schienvat
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Omdat het een op Àchzelfstaande cursus is, kan iedereenzich aanmelden t/m 6 januaribij mevr.Groenhof,tel. 551228of mevr.Steendam,tel
551633
Deze cursus gaat door bij voldoendedeelname.
VerslagSieraden maken
Op 27 oktoberjl. kwam Diana Koningmet assistentievan HennyBaron in
het Schienvataan 10 enthousiastevrouweneen workshopsieradenmaken
geven.Na eerst enige techniekenen fijne kneepjesgeleerdte hebben,
kondenwe, met zonodighulp en advies, zelf aan de slag.
Het was erg leuk om te doen en verrassendom te zien dat iedereenmet
een totaalander sieraadnaar huis ging.Van bling-blingtot heel subtielof
in kleurpassendbij een meegebrachtkledingstuk.
BedanktDianaen Henny!
VerslagTapas maken
13 novemberjl. kwamen maar liefst 22 vrouwen ( waar waren de mannen???) bij elkaar in het Schienvatom onder leidingvan Birgit Flug en
haar medewerksterPatricia Keizer uitgebreid hapjes te leren maken.
Allereerstwerdenwe verwelkomdmet een lekkerdrankje.Aan de kleurvan
je rietjekon je zien met wie je een groepjevormdeom samente werkenen
vervolgenskondenwe aan de slag.De hal was ingerichtals een soortwinkeltje,waar iedereenzelf de ingrediëntenmoestverzamelen.
Door iedergroepjewerden4 heelverschillende
hapjesgemaakt:vis,vlees,
vegetarisch,warm of koud,van alles wat.
Af en toe waren er "proefrondes"om elkaarsresultatente bewonderenen
te proevenen zo kondenwe aan het eindvan een heelgezelligeavondletterlijken figuurlijkvoldaannaar huis.Het thuisfrontkon ook nog meegenieten, want er bleefgenoegover om nog het een en ander mee naar huiste
nemen.Tot slot kreegiedereennog een, door Birgitsamengesteld
boekje
mee met ruim 40 receptenvan hapjes,zodat we ook thuis nog uitgebreid
aan de slag kunnen.Dankaan Birgiten Patricia!
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Damclub"HET LEERTVANZULF"
Uitslagenonderlinge kompetitie :
19 oktober :
M . H o l t m a -nJ . v a nD i j k
O-2
K.Oomkens- R.Wijpkema afgebr.
A . R i t z e m -a P . H o o g w e r Í 2 - O
J.Zwerver-RJ.Wijpkema 2 - 0
9 november
J R . d e W i n t e r -M J v . d . M o l e 0n - 2
J . z w e r v e r -R . w i j p k e m a
o-2
J . v a nD i j k - P . H e l m e s
0-Z
K . o o m k e n s -P . H o o g w e d 2 - o
K . B r o e k h u i z e nM- . H o l t m a n l - 1

26 oktober:

- J.Zwerver
K.Oomkens
2- O
M.Holtman- P.Hoogwerf
2- O
JR de Winter- J.van Dijk
O- 2
W.Helmus-J.vanDijk
0-2
í 6 november
P . H e l m u sp- . H o o g w e r f
2-O
K . o o m k e n s- M . H b [ m a n
2-o
J . v a nD i i k - A . R i t z e m a
O-2
R J . w i j p k e m a - K . B r o e k h u i z1e-n1
JR.dewinter-A.Ritzema
o-2

Competitie N.N.D.B.
De uitgesteldethuiswedstrijdop 2 novembertegen Garrelsweerí werd
verloren.
De uitwedstrijdop 6 novembertegen Noorddijkwerd eveneensverloren.
Stand onderlinge competitie:

Punten:

1.R.Wijpkema
2. K.Oomkens
3. J.vanDijk
4. A.Ritzema
5. P.Helmus
6. J.Zwerver
7. K.Broekhuizen
B. MJ.V.d.Molen
9. RJ.Wijpkema
10.M.Holtman
1l.P.Hoogwer{
12.JR.dW
e inter

5 5 0
44008
74038
4 310
33006
5 3 0
6 2 2
42115
513
B 12
81163
50050

0 10
7
2 6
2 6
2 5
5 4

Opmerkelijkis de derdeplaatsvan J.vanDijk.Slechtssindsenkeleseizoenen damt hij mee en nu al tussentijdsop de derdeplaats.proficiat!
Nijs oet't Schienvat
De bouwerij is hoastaan kaant
De tegels zitten aal aan waand.
len pisbakken zit n mug
lk leg hom gaauw op rug.
Patat is oetverkocht
En sums wat staarke vocht.
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Mor frikaandel specioal
Mit síepels is f hailemoal.
Mit Otto en Henk ien saletíng
ls veur damclub n meroakelding.l
DUISTERNISEN LICHTIN BALANS
De sterrenhemelis in onzeomgevingnog primate zien,al is het misschien
wat mindergoeddan vroeger.Daarmeezijn we beteraf dan vele gebieden
in Nederland(en eldersop de wereld)waar kunstlichtde sterrenhemeluit
het zicht duwt.Het is goed dat we niet in het pikkedonkeronze weg hoeven te vinden(of onzevoordeur),maarook duisternisis goedvoor ons. En
niet alleenvoor mensen;ook veel dierenhebbenduisternisnodigom veilig hun levente kunnenleven.Denk maar aan vleermuizenen nachtvlinders of vogelsdie's nachtstrekken,met als kaartde sterrenhemel.
Planten
hebbenook een dag- en nachtritme.
Soms is kunstlichtook in Groningenzo overdadigdat de sterrenhemelniet
meer is te zien.Dat begonal met de eersteneonreclames
in de stad waar
de universiteittoen nog een sterrenwachthad. Om toch goed te kunnen
waarnemen,fietstede sterrenkundige
eerstmet een speciaalsleuteltjede
stad door om alle neonlichten
uit te doen.Dan ging hij waarnemenen fietste vervolgensde stad weerdoor om alle lichtenweer aan te zetten.
Niet alle kunstlicht hoeft zo overdadig te ztin als vaak gebeurt.
hoevenniettot ver over de omringendetuinente schijnen,
Straatlantaarns
zodat het fe van heindeen verre nog pifn aan de ogen doet. Naar opzij
afgeschermdelantaarnsvragenook nog minderenergie.Vroegerwerden,
ook in Kantens,de helftvan de straatlantaarns
om middernachtuitgedaan;
nu gebeurtdat nog maarsporadisch.
Er zijnveel meeruitbundigelichtbronnen,zonderdat duidelijkis waarvoordat goed is. Felverlichtewinkelbedrijven (ook als alles is geslotenen er geen kip komt).kassenwaar het licht
naar alle kanten uit stroomt, en het worden er steeds meer.
Langzamerhandvermindertde ruimte voor duisternisen dat kan wel
anders.Er zijn al landendie hun duisterniskoesterenmet een beleidvoor
verlichting.
zorgvuldige
Om een beterideete krijgenhoe lichten duisterniszich hierin onzeomgeving verhouden,organiserende GroningerMilieufederatie
samen met de
anderelandelijkemilieufederaties
een actie:'Op zoek naar lichtbronnen
en
duisternis.'
Het doel is om een lichtbronnenkaart
te maken.Daarvoorgaan
geïnteresseerden
met de kaart in de hand in een van te vorenafgesproken
gebied aangevenwaar lichtbronnenzijn en waar het nog echt donker is.
leder die mee doet krijgteen duidelijkebeschrijvinghoe lichtbronnenen
donkeregebiedenop de kaartmoetwordeningetekend.
Om Kantensheen
ga ik binnenkortlichten donkerop de kaartzetten.Als mensenmee willen,
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of gewoonwillenweten hoe dat nu gaat, zrjnze van harte welkom.
Als je een ander gebiedwilt onderzoeken,neem dan contactop met de
Groninger milieufederatie
of met de Stichting Natuur- en Landschap
Eemsmond(www.landschapeemsmond.
nl)"
De gegevens moeten binnen ziin voor 31 december 2006 bij de
Milieufederatie
Groningendie dit onderzoekcoórdineert.De coórdinatoris
Saskia
het
Op
Veld, telefoon: 050-3130800, oÍ mailen naar:
Is.ophetveld@mfgroningen.nl.
t--------._
J
Cato ten Hallers-Tjabbes
ADVENTSVIERING
BIJ KAARSLICHTTE STITSWERD
Op de derde Adventszondagzal er een Adventsvieringbij kaarslichtworden gehoudenin de 12e eeuwseGeorgiuskerkvan Stitswerd.Dit jaar zal
dat zijn op zondagavond17 december,aanvang19.00uur.
De vieringis voorbereiddoor de plaatselijkecommissievan de Stichting
Oude GroningerKerken;het kerkjeis bijnavolledigverlichtmet kaarsen.In
de vieringstaanwoorden muziekcentraal:ds. Oosterdijkuit Harenzal de
voorgangerziin en muzikalemedewerkingzal worden verleenddoor het
koor van de Harener Dorpskerk:het Nicolai Ensembleo.l.v. Jelke
Hamersma. Het koor zal o.a. ChristmasCarolsten gehore brengen,als
gemengdkoor optredenmaar ook werkenvoor vrouwenkoorten gehore
brengen.Martin Sprengerwerkt mee als tenor. Hij bespeelttevens het
orgel.Een viertal lezingen zullen door verschillendestemmen worden
gesproken.De dienstzal met klokgeluivan de 14e eeuwsekerkklokworden beëindigd.Aan de uitgangis een collectevoor de onkosten.Wellicht
ten overvloedewijzenwe u op het parkeerterreinbij boerderijWibbensen
bij boerderijOudman. Hierdoorblijftde doorgaandeweg grotendeelsvrij
en blijftde kerktoegankelijk.
ledereenis van hartewelkom!

1

Ligt de kat met de rug nufir het vuur
Dan komt de winter koud en guur.

J
Wind in de nucltt
Brengt regen meí kracht.
17

In gesptef<vnet...
JacobWever
Deze keer gíng ik op bezoek bij Jacob Wever
in de Kooístraatin Kantens, die op zaterdag
4 november jl. een koninklijke onderscheiding in ontvangst mocht nemen in Hotel
Spoorzicht in Loppersum. Reden genoeg
om Jacob eens aan het woord te laten.
ln december1985 kwam ik bij de vrijwillige
brandweerin dienst.Hier in Kantenshadden
ze bij de blusgroep wat nieuwe mensen
nodig en het liefstmensendie hier overdag
in de buurtaan het werk waren.De toenmalige ondercommandant
Jan Dekkemakwam vragenof ik daar wel wat voor
voelde.Burgemeester
Kruizewas toen de eersteburgervan de gemeente
en heeft mij in dienst genomenvoor de brandweer.Toen was de brandweerkazernenog op de Middelstummerweg
naast Huize Boterdiep.In het
jaar 2000 werd de blusgroepKantens,onder veel protest,opgeheven.lk
had veel tijd in de studie gestokenen vond het jammer om te stoppenmet
de brandweer.lk beslootme aan te meldenbij de vrijwilligebrandweervan
Loppersum.Middelstumwerd miin nieuweonderkomen.Bij calamiteitenin
Kantens,Rottumof Stitswerdrukt de brandweervan Middelstumuit.
fk zit inmiddelsalweer20 jaar bij de vrijwilligebrandweer(met de tijd van
Kantensmeegeteld).Als je een lintjeopgespeldkrijgt, gaat er eerst altijd
gedoevooraf.Op dinsdagavond
veel geheimzinnig
belde mijn broer mij op
met de mededelingdat hij op zaterdagavond
zijn verjaardagsfeest
zou houden. Niet thuis,maar omdat hii 50 jaar was gewordenhad hij zogenaamd
een zaaltjeafgehuurdin HotelSpoorzichtin Loppersum....Als trouwe FC
Groningenfan moest ik hierdoorde wedstrijdtegen Roda JC in de
Euroborgmissen, maar ja, familiegaat voor. Bij Spoorzichtaangekomen
zag ik iemandlopenin brandweeruniform
en die had daar ook een feestje"
Eenmaalbinnenzatener ontzettendveel mensen."Hebje die allemaaluitgenodigd?"vroeg ik aan mijn broer.Veelfamilieen bekendenen zelfs de
burgemeesterliep er met ziin ambtketenom. Tja, toen werd het mij allemaaleen beetjeduideliik.....
Jacob werd onderscheiden tot lid in de orde van Oranje Nassau, samen
met andere spuitgasten.Nou Jacob, van harte gefeliciteerdmet je onderscheiding,bedankt voor dit verhaalen nog veel succesbij de brandweer!

G.W.
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DW

uang de p.ee,o...

Even voorstellen...
Mirjam-Fraaij,
ik woon samenmet Wim Hartliefen heb twee zoons,Marnix
van drie en Emielvan één jaar oud.
Waar kom je vandaan?
lk ben geborenin Streefkerken op mijn tweedejaar naar Kantensgeko*
men
Hoe ben je in Kantens terecht gekomen?
Doordatmijnoudershier gingenwonen
Doe je mee aan bepaalde activiteiten in het dorp?
lk ben bestuursliden medewerkervan de peuterspeelzaal
OmschrijÍ jezelf in vijÍ woorden?
Vrolijk,eerlijk,sociaal,rommelig,laks
Met wie zou je een dag willen ruilen?
Met Marnixof Emiel.
Wat is je favoriete gerecht?
Biefstukmet patat.
In welke tak van sport zou je wereldkampioenwillen worden?
Paardensport,
dressuur.
Aan wie zou je een rondleidingdoor je dorp willen geven?
Aan zo weinigmogelijkmensen,om te voorkomendat het hier druk gaat
wordenomdatze allemaalwillenblijven.
Wat vind je het leuks om te lezen in het Lougnijs en wat zou je willen
veranderen?
Verhalenvan mensendie hier wonen.Wat mij betrefthoeÍter nietste veranderen.
Tot slot, aan wie geeÍ je de pen door?
Aan mijn zus, EstherHovenkamp.

'19

Kgst q7mdq
Noteeronderstaande
dataalvastin uw agenda.Uitgebreide
informatieover enkelehierondergenoemdeactiviteitenvindt
u eldersin dit nummerof in het kerstnummervan 't Lougnijs,
welkeuit zal komenop donderdag21 december.
Datum

Aanvang

Plaats

Activiteit

1 5 d e c . 1 9 . 3 0u u r

't Schienvat

Workshopkerstcreatief
(Vrouwenraad)

1 6 d e c . 1 6 . 0 0u u r

Molen
"GroteGeert"

MidwinterÍeest

2 2 d e c . 1 9 . 4 5u u r

Geref.Kerk (vrijgem.) Kerstmuziekavond

23 dec. 20.30uur

KantineKRC

Kerstkaraokeparty

23 dec. 's avonds

Rottum

Kerstactiviteit
(fakkel-ve
rhaal-chocomeIwandeling)

25 dec. 07.00uur

Kantens

Zingenddoor het dorp
-startenaan de
Pastorieweg21
- wie zin heeftzingt mee!

2 6 d e c . 1 0 . 0 0u u r

Geref.Kerk (vrijgem.) Kinderkerstfeest

30 dec. 20.00uur

Salem

Eenacter"Op Roege
Hórn"- Jan Boer gespeeld
door leden van de Prot.
gemeenteKantensStitswerd
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ROTTUMMERKERK
VOORTGANGRESTAURATIE
EN JAARKALENDER2OO7
Voortgang restauratie kerk Rottum
De steigerszijn weg.Het haantjeen de goudenballenblinkenweer op het
torentje.De nieuwedeur glimtvan de hoog rode kleur.Je kunt zien dat de
eerstefase van de restauratiebijna is afgerond.Als alles meezitkunnende
deelnemersaan de fakkeloptochtvan zaterdagavond23 decemberals eerDaarnavolgt
kerk bezichtigen.
sten de binnenkantvan de gerestaureerde
- als alles meezit - de Kerstvieringop dinsdagavond26 decemberom
kerk is geplandvoor
19.00uur.De officiëleopeningvan de gerestaureerde
vrijdagmiddag23 februari.Dat is tegelijkertijdook de openingvan een
waaroverlater
boeiendetentoonstellingover lokale landschapsfotografie,
meer. In de kerstnachtzal ook de Kerstgroepweer als vanoudszijn intrek
nemen in het kleinstehuisjevan de provincie.De kerstgroepzal in Rottum
verblijventot Driekoningen.Dat de eerstefase van de restauratiebinnenkort wordt afgerondwil zeker nog niet zeggen dat we klaar zijn. Er moet
nog veel schilderwerkwordenverricht,bovendienzal op kortetermijneen
deel van de houtenvloer vervangenmoetenworden.De Rottummerkerk
is buitengewoonverheugddat er inmiddelseen vakbekuramekosterbereid
gevondenis om het beheervan de kerkop zich te nemen.

22

Jaarkalender 2007
Om voor de volgendeÍase van de restauratievoldoendemiddelente verwervenwordener allerleiactiesondernomen.Zowordt er dankzijeen initiatief van Annet Eveleenseen prachtigejaarkalender 2007 uitgegeven
met zes landschapsfoto'sdie een sfeervol beeld geven van Rottum,
Stitswerd en Kantens. De kalenderwordt gedruktop A4-formaat.De kosten bedragen€ 15,-.Daarvangaat € 5,- per kalendernaar de restauratie
van de Rottummerkerk.U kuntde kalenderbestellendoor het bedragover
ten name van A. Eveleenste Rottum
te maken op rek. nr.36.74.31.866
onder vermeldingvan "Kalender2007/ Rottummerkerk"of door uw bestelling door te geven en te betalenaan JannieDijk,'t Lage Eind te Rottum.
Als u de kalendervoor 14 decemberbesteltkunt u uw kalenderophalenop
's ochtends of zaterdag 23 december aan de
vrijdag 22 december
Usquerderweg15 te Rottum.Heeftu vragenover de kalenderdan kunt u
bellenmet Annet Eveleenstel. nr"551661of JannieDijk 551850.U kunt
ook een email sturen naar a.eveleens@planet.nlFoto's van Annet
Eveleenskunt u bekijkenop www.eveleens-fotogafie.nl
BIJ DE MOLEN
MIDWINTERFEEST
Op zaterdag16 decemberaanstaandekomt Grote Geert weer in de verin
lichtingte staan.Dit zal gepaardgaan met een gezelligemiddag/avond
zal rond21.00 uur
de mofen. Het begintom 16.00uur en het midwinterÍeest
afgelopenzijn.
die aangeleverdzijn
We verkopendeze dag ook allerleimeelproducten
o.a. pannenkoekmeel,
door korenmolenWilhelmina(Noorderhogebrug);
Verderverkopenwe in de
kruidkoekmix,
cakemix,roggemeel(spekkedikn).
molen kerstkaarten,kerstbakjes,heerlijkesnert, koffie,fris en dergelijke.
Het muzikaalduo Ephraïm(uil Kantens)zorgt voor vrolijkemuziek tot
18.00 uur. Komt allen op 16 decembervoor gezelligheidnaar de Grote
Geert in Kantens!

G.W.
SINT MARTINUSBISSCHOPMIT ZIENROEGEMUTSOP....
Op zaterdag11 novemberjl. werdweerSint Maartengelopen.Aan het eínd
van de middaggingenvele kinderenweer langsde deurenmet lampionen
zak waar het snoep in kon.Oude en nieuweSint Maartenliedjeswerden
gezongen door de kinderenaan de deur, terwijl veel ouders op een
afstandjemee stondente genieten.Het was koudweerdie dag en jammer
dat in de avondurenveel jeugd werd opgeschriktdoor het onstuimigeweer
Maar......11 novemberis en blijftde dag, dat
met hardeonweersknallen.
mijn kaarsjebrandenmag.
G.W.
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VrnrrucrNG
DonpssELANGEru
Rorrurvr
Secretariaat:Jacob Tilbusscherweg10, 9998 XB ROTTUM,
0595-552503,kvk 02038243

JUBILEUMAVOND
Dezeavond is een groot succesgeworden,de avondbestonduit traditieen
vernieuwinQDe " Kloosterspeulers"opendede avond met een komische
eenakter,vervolgenswas er livemuziekin lersestijl.Ook werd het jubileumbordgemaaktdoor de kinderenonder leidingvan Mirjam Boucheronthuld.De activiteitenwerdenzeer gewaardeerd.
KERSTACTIVTEIT
Op zaterdagavond23 decemberis er een activiteitin het teken van Kerst,
ingrediënten:
fakkel,verhaal,chocomel,wandeling.Nadereberichtenvolgen in de Nieuwsbriefvan december,maar noteerde datum alvast.
JAARVERGADERING
De jaarvergadering
van 2007 zal worden gehoudenop 26 januari2A07.
Nadere informatievolgt nog.
BUSHALTET LAGE EIND
De provinciewas voornemensom deze bushalte honderd meter te verplaatsenrichtingKantens,in verbandmet de veiligheiden aanpassingen
aan het vervoervan invalidenvolgensEuropesewetgeving.Het bestuur
heeft de provinciegevraagd hiervan af te zien. lnmiddels is dit verzoek
gehonoreerd.
Wel wordtde bushaltenu op de huidigeplaatsaangepast.
AAN ALLE LEDEN VAN DE VERENIGING
VOOR DORPSBELANGEN
KANTENS
ln de komendewekenwordtde jaarlijksecontributievoor de VDK weer bij
u opgehaald.We hebbenhet contributiebedrag
dit jaar op hetzelfdeniveau
kunnenhouden.
Dat betekent:€ 5.00 voor een gezinslidmaatschap
en € 2.50 voor alleenstaanden.
Namensde VDK. HermanWassink
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VERVANGINGBRUGGENIN DE PROVINCIALEWEG
INFORMATIE
N998
Uitleg werkzaamheden
Na de werkzaamhedenin de bebouwdekom van Kantensen op de provincialeweg tussenMiddelstumen Kantensen Kantensen Usquertis de provincieGroningennu bezigmet de vervangingvan de bruggenEelswerdertil
en Helwerdertil.
De bruggenEelswerdertil
en Helwerdertilstammenuit de beginjaren 20
en verkerenop dit momentin slechtestaat.De provincieGroningenwas
voornemensom de werkzaamhedenuit te stellentot 2007 maar geziende
slechtestaat is beslotenom met de vervangingdit jaar nog te starten.De
werkzaamhedenzoudendirectna de bouwvakstartenmaar in overlegmet
uit te stellentot na de
de landbouwersis beslotenom de werkzaamheden
oogsttijd.
De vervangingvan beidebruggenis begonnenop maandag13 november
en zullendurentot begin maart 2007.De aannemerzal voordathij de brug
Helwerdertilsloopt eerst een noodbrugvoor (brom)fietsersaanbrengen.
De houtenfietsbrugnaastde Eelswerdertil
zal blijvenliggenen is bereikbaar voor (brom)fietsers.
De sloopvan de bruggenzal ca.2 wekenduren,daarnawordt alles weer
opgebouwd.De planningvan de aannemeris om eind decemberde palen
voor het landhoofdklaar te hebben.Na de kerstvakantiezal de aannemer
beginnenmet de landhoofden.
Daarnavolgthet dek en wordtde brug afgewerkt.
Arriva
Arriva zal tijdensde werkzaamhedeneen aangepastedienstregelinghanteren. De route van lijn 61 loopt als volgt: Middelstum- Kantens
Middelstum- N46 - N999 - Uithuizen- Usquert(v.v.)
De extrareistijdzal ca. 10 tot 15 minutenlangerduren.De dichtstbijzijnde
bushalterichtingGroningenvoor mensenuit Rottum is die bij het oude
Gemeentehuisin Kantens.Voor
meer informatiezie: www.arriva.nl
Algemeen
Toezichthouder
van de provincieGroningenis dhr.J. Kramer.Hij zal dagelijks op het werk aanwezigzijn. Er wordt een directiekeetgeplaatstop het
terreinvan LambertBierema.
De provincieGroningenheeft met de gemeenteEemsmondde strooiroutes op elkaarafgestemd
Hulpverleningsdiensten
zijn op de hoogtevan de werkzaamhedenen de
omleidingsroutes
en hebbenhun strategíehieropaangepast.
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Na 2006jaar vierenwe nog steeds
de geboortevan onze
KONINGI I
U kunt samenmet ons blij zijn op de

kerstmuziekavond
op 22 december2006
om 19.45uur
in de Geref.Kerk ("rijg )
Pastorieweg
2la in Kantens.
We zullen samenzingen,luisterennaaÍ zangen muziek van drum,
dwarsfluit,gitaar,orgel en misschienwel meer!
Zo willen we sameneenhjne avondhebbenom God te danken
voor dit grote kerstKADO!
Tot ziensop 22 december!
U bent van harteuitgenodigd
door G.G.K."Deo Dicatus"
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die bij u thuis komt!
De sch.oonh"eidsspecialiste
Schoonheidsspecioliste
Kelly

Bel genrstvoor vrijblijvende inÍbrmatie!

E-moil: k-stoffers@home.nl
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