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KERKDIEN'TEN.
PROTESTANTSE
GEMEENTEKANTENS,STITSWERD
I.W.
Kantens,Antoniuskerk
7 mei
1 1 . 0 0u u r d s .J . K r o o n ,M i d d e l s t u mk
14 mei
9.30 uur mevr.A. Mulder,Assen k
21 mei
9.30 uur ds.T.J.Edelman,Zevenhuizenk
25 mei
zie Stitswerd
28 mei
9.30 uur mevr.A. Mulder.Assen k
Stitswerd,Georgíuskerk
25 mei 10.00uur ds. R.P.Oosterdijk,
Haren;Hemelvaartsdag
k kindernevendienst
G E R E F O R M E E R DKEE R KV R I J G E M A A KT E K A N T E N S
7 mei

11.00 uur
1 4 . 3 0u u r
14mei
9 . 3 0u u r
1 4 . 3 0u u r
21 mei
9.30 uur
1 4 . 3 0u u r
25 mei
9 . 3 0u u r
28 mei
9 . 3 0u u r
1 4 . 3 0u u r
4 juni

ds. E.Venema
leesdienst
ds. E. Venema
ds. E.J.Meijeruit Leens leerdienst
ds.A. Kruizingauit Zuidbroek
ds. E.J.Meijeruit Leens leerdienst
ds. E. Venema Hemelvaart
ds. E. Venema
ds. E.J.Meijeruit Leens leerdienst

9 . 3 0u u r ds. E. Venema Pinksteren
1 4 . 3 0u u r leesdienst

De Wit & Doornbos
/ Administratieve,
Financiële

Serrrice en Advisering

ir;li i;itliti

X Z^kelijkedienstverlening
met een Persoonlut(eilnt
l..t

.

Hoofdstraat I[/'est 32A 9981 AD Uithuizen
Tel. 0595-43 49 99 - Fax 0595-43 49 49
E-mail :info @dewitendoornbos. nl

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10europ.min.)
Tandartsen:
2 9 - 3 0a p r i l H . M e u r s i n gM
, íddelstum
. . . . . . . 0 5 9-55 5 2 2 9 2
1 - 2m e i
H . J .T i m m e r m a nU, i t h u i z e n
. . 0 5 9 5- 4 3 1 7 1 6
3-4mei
L . G .J a g e r ,B e d u m
. . . . . . . . 0 5-03 0 1 5 4 6 2
6-7 mei
F.H.Bennink,Ten Boer...050- 302 27 20 of 0595- 46 44 33
- 57 28 18
1 3 - 1 4m e i M . J .R u t e n f r a n sL,o p p e r s u m . . . . . .
....0596
20-21 mei A.M.van Waes,Uithuizermeeden
.0595- 41 36 84
- 62 21 21
22-23mei M.J.den Engelse-Boelkes,
.......0594
Ezinge
24-25 mei A.M.van Waes,Uithuizermeeden
.0595- 41 36 84
2 7 - 2 8m e i 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- 54 4 1 7 4 0
, lrum
3 - 4j u n i
G . J .H e u v i n kU
. . . . 0 5 9 5- 4 0 2 0 1 5
Op zaterdagen zondagis er om 11.00en 17.00uur een spreekuur.
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.
Voor het makenvan afsprakenvan ma. Vm 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.
VerloskundigenpraktijkEVA
voor vragenen het makenvan aÍspraken: 0595 557131
voordringendevragenof voorde bevalling:06 13731172

BEGRAFENISVERENIGING
KANTENS
Uitvaartverzorging:
BOERSEMA
tel.:059542 28 05

Ledenadministratie:
J.O.M.WALS-STALLAERT
t e l . : 0 5 9 55 5 2 3 0 3

Gelieve wijzigingenbij huwelijk, samenwonen, geboorte en/of verhuizingen
door te geven aan de ledenadministratie

VAN DE REDACTIE
Het Paasbroodis inmiddelsallangverorberden de kogel van het noten
schietenligtweerin de kast,tenruijl
koninginnedag,
bevrijdingsdag
en moederdagalweerin het verschietliggen.De redactievan 't Lougnijsprobeert
zo goed mogelijkop deze bijzonderedagen in te spelen.Zo treft u in dit
nummereen interviewaan met RikkertJan Swieringauit Kantens,die in
2004 enigetijd in lrak verbleeÍ.Zijn belevenissen
in een oorlogsgebied
willen we u nietonthouden.
Verderhebbenwe Geertde Boer bereidgevonden om ons wat meerinformatie
te gevenoverde historievan enkelezaken
in ons leefgebied.Zo
zal hij in dit nummerhet één en andervertellenover
het begravenin en rondde kerk.Uit reactiesvan de schrijversvan "de pen"
is naar voren gekomendat veel lezersook geïnteresseerd
zijn naar wat
meer historischezaken in ons dorpskrantje.
Tja, waar de vragenvan de
pen al niet goedvoorzijn!Met ingangvan dit nummerzijnde vragenvan
de pen trouwensenigszinsveranderd.Het is maarevendat u het weet.Tot
slot nog een mededelingvan huishoudelijke
aard;het emailadrestlougnijs@kantens.nl
staatonderbeheervan eindredacteur
FrouwkeDoornbos
(557250).Mochtu vragenhebbenover uw verstuurdeemail,dan kunt u bij
haar terecht.
Let op: de volgende editie van 't Lougnijs komt i.v.m.hemelvaart uit
op donderdag 1 juni! U kunt u kopij tlm23 mei inleverenop de gebruikelijke adressen.
Ontvangen giÍten
H . K . v . Dt e. K .
€ 15,=
Voetbalvereniging
KRC
€ 50,=
Evangelisatiecom.
Geref.KerkVrijgem. € 10,=
We danken u voor uw bijdrage!
NIEUWS HERINRICHTING MIDDELSTUMMERWEG/LANG ESTRAAT
Zoalsafgesprokenmet de provinciehebbenzij op 19 aprilcontactopgenomen met dorpsbelangen
omtrenteventueleaanpassingen
in het tijdsplan.
De eerstefase zou op 25 april afgerondzijn. Dit gaat echterniet lukken.
De afrondingzou van dezefase is nu geplandop 2 mei.Dit houdtin dat op
1 mei de wapeningwordtaangebracht
en op 2 mei zullende asfalteringsplaatsvinden.
werkzaamheden
Op deze dagen (1 en 2 mei) is er absoluut geen autoverkeermogelijk op dit weggedeelte.
Doorde politiewordenop verzoekvan de aannemerextracontrolesgehouden en een iederdie niet woont aan het genoemdeweggedeeltezal ver-

baliseertworden.Voorde actuele inÍormatieoverhet verloopvan de werkzaamhedenverwijsik iedereennaarde sitevan ons dorp www.kantens.nl
Met vriendelijkegroet,
Vereniging
Dorpsbelangen
Kantens
AAN ALLE KINDERENVAN KANTENSEN OMGEVING...
27 mei is er van 13.00 tot 17.00 een markt in
Op zaterdagmiddag
Zandeweermet ook een priegelmarkt
erbijvoorkinderen.Het is bij boede49 in Zandeweer.
rij "Eissingeheem"
op de Onnemaweg
Je kunter je spulletjes verkopenen weer bij andere kinderenkijken of je iets leuks voor
jezeltziet.Hebje zin om mee te doen?Je mag ook één van je oudersmeenemenals je dat wilt.Om je op te gevenof nog ietste vragenkan je bellen
naar IngridKoetzier(434247).Op de marktzullentevensstreekproducten
verkochtworden,ís er veel creativiteiten van alles te doen voor jong en
oud.Totdan!
TE RUIL
Wij hebbeneen blankeikeneethoekin prima staat,maar omdat wij alles
donkereikenhebbenzoekenwij een donkereikeneethoek.Wie wil er met
onsruílen?
M a r c ee
l n L o e sE i s s e n s- T e l .5 5 1 1 2 1
VOORWERP
GEVONDEN
Wij hebben hier thuis een groene FC Groningensporttasliggen met
inhoud.Voordegenedie deze tas kwijtis, u kunt hem ophalenbij de Fam.
Doornbos,Usquerderweg
11 te Kantens.
ZATERDAG13 MEI:
NATIONALEMOLEN-EN GEMALENDAG
&À{-}í.r
F { - , i - u rd8i*f,i.1.Ë"lrifi14d
Nationalemolen-en gemalendagwordtdit jaar
:
di:È
gehoudenop zaterdag13 mei. Ook koren-en
, J . ' , d .-qÊ"*êir1
ffi
pelmolende groteGeért zetdezedagzijn deu- $1ï,,.
ren open.De molenis dan geopendvan 10:00
tot 17:00 uur. Bij goed weer zal de molen in S
i;'ls sP{
bedrijfzijn.
-4.

:
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In gespyekvyre\...
De redactie
Op 4 mei herdenkenwe in Nederlandde oorlogsslachtoffers.
paste.De man waarwe
vonddat het volgendeinterviewin het meinummer
namelijkdeze maandmee pratenin "ln gesprekmet"verbleefin 2004 als
H.l.D.13 BG (NL)(AirAssault)oÍtewelHoofd InwendigeDienstvan 13
Bataljon(RegimentStoottroepen
Brigadedie
PrinsBenhard)luchtmobiele
van juni Vm novemberin As Samawahlrak verbleef.We hebbenhet over
RikkertJan Swieringaen zijnnieuwsgierig
van het land
naarzijnindrukken
dat op dit momental driejaar op de randvan een burgeroorlog
is.
RikkertJan is getrouwdmet Alie.Ze hebbendrie kinderenen wonenaan
de Langestraatte Kantens.RikkertJan was een paar jaar beheerdervan
het dorpshuis'tSchienvat.
Veledorpsgenoten
wetendenkik ook wel dat hij
een liefhebber
is van oudelegervoertuigen.
Bij mooiweerstaater vaakeen
oudejeep of oudetruckbij hem voorde deurgeparkeerd
en soms rijdthij
daarmeeeveneen rondjedoor en rond het dorp.
Maar hoe kwam hij in lrak terecht?
Wel,na mijndienstplicht
reservistgeworin 1976ben ik vrijwelonmiddellijk
den bij de NationaleReserve(Natres)en na alle opleidingen
en functies
als onderofficier
te hebben behaalden gedaan doe ik nu dienst als
CompagniesAdjudanten coórdineeralle opleidingen,oefeningenen
steunverleningen
voor mijnCompagnie,zo ook voor het 13e luchtmobiel
te
Assen en wel als hoofd"Role Play"vanwegemijn communicatieachtergrondals vakgebied.
Van het een kwamhet anderen voor ik er erg in had was er al een contract
getekendals beroepsen zatik in de opleidingter voorbereiding
van de uitz e n d i n gS F I R4 .
Met het vliegtuig erheen,neem ik aan.Waar landde je met je eenheid?
Na afscheidte hebbengenomenvan mijngezinop de JWF kaz.in Assen
gingenwe per bus naar Schaarsbergen.
Daarwerd de eenheidtoegesproken door enkelehoogwaardigheidsbekleders,
zowel militairals civielen
kon men evt.nog een laatsteafscheidnemenvan familie,vriendenen collegae.Vervolgens
verdermet de bus naar Eindhovenwaarwij op het vliegtuiggingenvooreen reisvan ongeveer8 uur naarKoeweitInt.Airportwaar
we middenin de nacht(veiligheid)
landden.
Verdermet de bus naarShaiba
(lrak)waarwe moestenacclimatiseren
in tentenzonderairco(temperatuur
60" C.) lk gingna 5 dagenverderonderbegeleiding
en
van pantserwagens
gevechtshelikopters
naar"CampSmitty"(genoemdnaar een Amerikaanse
soldaatdie daar als eerste sneuvelde)vlakbij de stad Asamawahmet
ongeveer100.000inwonersgelegenaan de Eufraat.
Dan sta je daar en wat is dan je eerste indruk van zo'n land?
Ja, dan sta je er, nou het land maakteéén grotetroostelozeindruk,zand,
zanden nog eens zand,met hieren daar een kleinenederzetting
onderbij-

zonderarmoedigeomstandigheden,
het zieter uit als een vuilnisbelt
en zo
stinkthet er ook.
Zat ie daar in een basiskamp? Kun je iets vertellen over jullie onderkomen?
Zoalsik al zei op de base"CampSmitty"met zo'n 750 man,waarvanuitde
hele operatiewerd geleid.We werdenopgevangenin tenten,nu wel met
aircowat de temp.reduceerdetot ong.40" C. Latertoen de overte nemen
troepennaar huis waren zaten we in zgn. fab'swat je moet zien als een
soort huisjeter groottevan een zeecontainer,
waar de meestetoch met
driepersonenin moestenverblijven
voorde duurvan 5 maanden.lk mocht
hem delenmet mijnbuddy.
Wat was jullie taak daar?
De algemene taak van de Nederlanderswas om in de provincieAl
Muthanade brozevredete stabiliserenen de bevolkingte helpenaan de
wederopbouw
van hun land en in het bijzonderin hun provincie.
Dit werd
gedwarsboomd
door allerleigroeperingen
die grof geweldniet schuwden
en een constantedreigingen gevaarvormdenvoor zowel de bevolking,
maarzeer zekervoorons als westersetroepen.lkzelfhad als H.l.D.de taak
om alleswat er op de basegebeurdete leiden,coórdineren,
regelen,verbeterenen als intermediair
op te tredenwaarnodig.Denkaan de voeding,
gezamenlijke
de bar (nee,geen alcohol),de fitnessruimte,
de filmavonden,
barbecue,het afvoerenvan afvalen het schoonmaken
van alle voorzieningen. Maar ook de talrijkebezoekenvanuitNederlandte begeleidenop de
base,je moetdan denkenaan een kamercommissie,
de Minister,pers,buitenlandsemilitairen
het
enz.
enz.
waren
er
ruim
honderdin nog geen
500
,
vijf maanden!Maarook de veiligheidvan de basezelf berusttebij het base
commando,je moet dan denken aan; de basewacht,mortieraanvallen
(daadwerkelijk
uitgevoerd),
evt.aanslagenop de base,je zult begrijpendat
dit enigezorgenbaardein dit crisisgebied.
En dan haddenwe nog de lokale tolkendie ik moestverzorgen.
Hoe zag jullie dagindeling eruit?
verzorging,
Opstaanom 6.30 uur,persoonlijke
ontbijt,contactkeuken(kok)
over verloopcorvee,voedingenz. 7.45 uur in de werktentaanwezigom
met de Commandantde bijzonderheden
van die dag te bespreken,9.00
uur H.l.D.overleg,ik leiddedan de vergadering
van 15 eenheidH.l.D.'nen
bepaaldewie die dag wat moestbetekenenop de base,maar ook om misstandenaan te kaartenb.v.toilettenniet schoonof, eenheidgebied
op de
base moet opgeruimd,wie levertpersoneelvoor de wacht tot het bínnen
de perkenhoudenvan bewegingenals zijndegehuwd,kortomik was een
vreselijkekereldie van allesbedachtom de sfeerte bederven.Nu viel dat
wel mee, maar op een klein gebiedmet zoveelmensen,onder laten we
maarzeggenbijzondereomstandigheden,
dienje de zaakwel strakte houword
den anders
het een zootje.De tijd die 's morgensdan overbleeÍtot
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de lunchom 12.00uur taakuitvoering,
dan de siëstatot 15.00uur (het is
dan meer dan 70' C.),veel machinesmaar personeeldoet het dan even
niet meer,taakuitvoering
tot 18.00uur dan is er diner,temminsteals alle
konvooien
veiligzijn binnengekomen
of er geenvoedselcontainers
zijn uitgevallen,andersmoet het eten wordenaangepastd.w.z.frituurof iets dergelijks,blikvoerkwam ook regelmatigvoor,maar niet klagen,er was altijd
wel ietsdoor de keukenklaargemaakt.
En vervolgensweer werkenen vergaderentot 23.00uur,douchen,evenin de buitenlucht
zitten
bij een heerlijketemperatuurvan 40' C. bij je fab.En als er verdergeen bijzonderheden
warendan mochtik gaanslapentot's morgensen dat is wel
20x gebeurd,ik bedoelgeenbijzonderheden.
Kwam je met de plaatselijkebevolking in aanraking?
Jawel,maarnietzo vaak,tenminstede lokaletolken,schoonmakers,
aircomonteursnietmeegerekend,
wantdie zag en sprakik dagelijksmaaraf en
ging ik met diverseactiviteiten
toe en later regelmatiger
mee en kwam
zodoendein aanrakingmet de lokalebevolking.
Had je ook vrije tiid?
Bovenstaande
laat het zich al raden,nee ik had geen vrije tijd. Pas in de
tweedehelftvan de tijd,af en toe laterop de avondeen paar uurtjesen de
ik een "snipperdag".
allerlaatste
dag op "CampSmitty"had
Hoe verliep het contact met het thuisÍront?
Het was mogelijkom vrijwelconstantcontactte hebbenmet het thuisfront,
en wel per telefoonvia de "welfare"of via internetmet webcam.lkzelfhad
de gewoonteom 1 keer per week contactte zoekenpet telefoonen bij bijzonderegebeurtenissen
zoalsb.v.een verjaardag
dit via internette doen,heelapartom elkaarvia die webcamte zien maar
het kon tenminste.
Had je een goed gevoel over jullie missie toen je het land verliet. lk
bedoel dat je werkelijk iets betekent had voor het land?
Om eerlijkte zijn;ja!, toen ik daar wegginghebbenwe toch dingenvoor
elkaar gekregendie er daarvoorniet waren, b.v.een betonfabriekweer
draaiendete krijgen,de gevangeniseen beetje menselijkermaken, een
schooltjevoorzienvan meubeltjes,
een 112 systeemopzetten,allemaal
dingener toch toe bijdragendat het een ietsjebetergaat,dat dit een druppel op een gloeiendeplaatis besefik ook wel, maartoch.Hoe voelde het
toen je na zoveel maanden weer voet op Nederlandsebodem zette?
Blij en opgelucht,want voorlopigkom je heel en gezondweer terug bij je
gezinen dat is echt wel wat waard,en ook met het gevoelzo van tot dusver heb je het gefikst.Ook een heel vreemdegebeurtenis
bij terugkomst
was de regen,gemistheb ik het niet,maarhet was wel zes maandengeleden dat we het haddengezien,ook daaraanwistenwe zekerdat we terug
waren.

De familie was er om je te begroeten?
Ja, Alie en de kinderenwarener om mij
te begroeten en op te halen vanaÍ
Eindhoven.
Het is werkelijkeen bijzonder gevoelom de grotehal in te lopen,
iedereenjuichenen om dan je familiein
de armente sluiten,dat is heel simpel
emotioneel.lk ben best trots op de
thuisblijvers,want voor mij was het
"gewoon werk", maar voor hen duurt
wachtenlang.
Je hebt er een leuke baan aan overgehouden aan het Noorderpoortcollege?
Nou, dat mag je wel zeggen.Er waren
voor die tijd ook al wel contacten
geweest met het Noorderpoortcollege.
Het zal in augustusgeweestzijntoen ze
me beldenin lrak.Je kunt hier beginnen, ze wisten dat ze even moesten
wachtenmaar toen kondenwe ook los
op de opleidingBeveiliger
en de opleiIn het begin
ding Vrede en Veiligheid.
warenhet alleenspecifiekbeveiliging
en
militairevakken,maar dat is inmiddels
uitgebreidnaar bijnaalle vakkendie op
een MBO- opleidinggegevenworden,
werkelijkeen prachtbaanwaar ik heel
veel in kwijtkan.
Heb ik nog iets vergeten?Wil je nog
iets toevoegen?
Ja, ik zou het zo weer doen naar b.v.
maarzolangde baaner op
Afghanistan,
is, zet ik dat
het Noorderpoortcollege
even uit mijn hoofd.En er iets aan toevoegen?Nee,dat wordtdan een avondvullendprogramma.
Namens't Lougnijsbedanktvoorje interessanteverhaal.
A .E . v . dH. - L .
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Echt nij ien t loug kun je ons niet meer noemen,maar w| maken graag van
de gelegenheidgebruik om ons voor te stellen:
Wij zijn Michelen Gert Jan, en wonensinds 1 augustusvorigjaar in de
oude schoolmeesterswoning
aan de Langestraatnr. 7, samen met onze
hond Akiraen twee kattenSloerieen Sletje(..ja,zo hetenze echt..).Akira
is een kruisingtusseneen Rottweileren een DobermanPinscher.Klinkt
zeer gevaarlijk(en mensenzijn soms wat voorzichtigals ze haar voor de
eerstekeer zien),maar ze is erg lief en is gek op onzetwee katten,andere hondenen kinderen.
Michelis DJ en heeftzijneigenplatenlabel.
Hij heeftveelgedraaidop grote
Íeestenen is residentDJ geweestin een aantaldiscothekenin de stad,en
heeftzich nu toegelegdop het produceren
van muziekin zijneigenstudio.
Gert Jan ziI in de lT, en werkt met SAP,een groot standaardsoftwarepakket dat veel door groteinternationale
bedrijvenwordtgebruikt.Hij werkt op
dit momentin Stockholmen reist zondagavondnaar Zweden en vrijdagavondterug.We zijn allebeigeborenstadjersen hebbenhiervoorin de
IndischeBuurtin Groningengewoond.
Waaromzijnwe in Kantenskomenwonen?Allereerstzijnwe gevallenvoor
het huis. De AmsterdamseSchoolstijl waarinhet huis is gebouwdsprak
ons erg aan.Toenwe na de koopde oude foto'szagenwaarbijhet schoolgebouwnog aan het huis vast zat, vondenwe het zondedat dit destijdsis
12

g e s l o o p t . . . . ( Wzei j nn o g o p z o e kn a a r d ek l e u r e nd i e h e t h u i so o r s p r o n k e tijkhad,dus als iemandons hierbijnog kan helpen...).
Daarnaast
was onze
en opendorp was,waarook
indrukdat Kantenseen erg rustig,vriendelijk
nog veel wordtgeorganiseerd
door de bewoners.
We hebbennog geenmomentspijtgehadvan onzeverhuizing:
de mensen
zijn inderdaadvriendelijk,er wordttenminstenog gedag gezegd(iets dat
we in de stad weinigmeer tegen kwamen).lneke'sbroodjessmakenerg
goed en we genietenvolopvan het huisen de omgeving!
VOORHET DIERENPARKJE
UITSLAGVAN DE VERLOTING
le.
2e.
3e.
4e.
5e.
6e.
7e.

Lotnr.
Lotnr.
Lotnr.
Lotnr.
Lotnr.
Lotnr.
Lotnr.

22Og €250,00
1878 €150,00
2814 €50,00
1463 €,25,00
2071 €25,00
1428 €20,00
1770 €20,00

8e. Lotnr.
9e. Lotnr.
10e. Lotnr.
11e. Lotnr.
12e. Lotnr.
13e. Lotnr.

1505
1165
2483
1969
1539
2994

€15,00
€15,00
€10,00
€10,00
€5,00
€5,00

Drukfouten voorbehouden.
van 15 april 2006, na
De prijzen zijn 3 maandenna de trekkingsdatum
overgavevan het winnendlot af te halenbij Gert Werkman,Bredeweg13
te Kantens.
Tevenswillenwij iedereenbedankendie de verlotingtot een grootsucces
je hebteen
hebbengebracht.En hebje nietsgewonnendenkdan positief:
bijdrage geleverd aan een nieuw onderkomenvoor de dieren in het
Dierenparkje
in Kantens!
FamilieWerkman.

Lente (Foir
Z a t e r d a g 2 7 m e i v a n 1 . 1 . 0 0- 1 7 . 0 0 u u r
Streekproducten. Brocante, ('reativiteit en (iezondheid
(irulis llo:otk mukt'n, Sto(lmu;suge. Ilundle:en
I Ic nna!utoeugc.s, l)ol.t.stokspringen. Ltinderni,shuttn.
(' ttr t oort i t t. I l eu I ingle.ss i e. Í [u1tias. Zu l lj <,snuke n
[)uns ett :Lutgpres( nl ul ies. K i nde nl nr ste I lin g

Entree:l euro (incl. koÍlie)
['laats: Onnemarveg .19 in Zandervtcr
l n Í b : s , * l . c i s s i n q e h e e r r . n l o f I n g r i d K o e t z i e r ' ( 0 (2r - 5 5i 5 5 3 l i )
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B V R . O . DN I E U W S
Via dezeweg willenwij iedereenbedankendie mee hebbengewerktaan
het programmaDe Noorderrondrit
op zaterdag1 april.We hadden de
opkomstgroterverwachtmaar desondankswas het een zeer geslaagde
dag.
Voor ieder die het nog niet weet zijn we vanaf januarimet een nieuw
bestuurbegonnenen we zijn op het momentdruk bezigom het Dóstfeest
te organiserenen we zoekenvoor de zaterdagmiddag
nog een activiteit.
Heeftu suggestiesvoor dezezaterdaglaathet ons dan weten.Heeftu zelt
zin om ons bij te staanmet het Dóstfeestlaat dit ons dan ook weten.
U kuntde suggesties
en aanmeldingen
mailenof bellennaar:
Claudia.claudiad6T
@hotmail.com
0595-552152
I 06-16294386
Renate:natel9_8@hotmail.com
06-29433462
In de maandmei komenwe langsde deurenom de contributie
van 2006
op te halen,ook komenwe dan vragenof de nieuwemensenin het dorp
lid willenwordenen of de oude ledennog lid willenblijven.
H e t B . V R . O . Db e s t u u r

W I E B E D E N K TE E N N I E U W EN A A M ? ?
ln 1966 is het Feestcomité
opgerichten 35 jaar geledenhet C.S.C.W.en
de beidecommissies
hebbenal dezejarenlatenzienhoe belangrijkhet is
feestenietste organiseren
om bij bijzondere
voor de 3 dorpen.Dit jaar 2006- komtde CommissieRecreatie
erbijen omdathet allemaalwat ingewikkeldwordt met die commissienamen
hebbenwe wat
en afkortingen,
bedacht.Er is nu dan voor de bewonersde kans om een mooie nieuwe
naamte bedenken.
Laatuw fantasiewerkenen ga aan de slag.De bedenker van een toepasselijke,
leukeof gezelligenaamkan een aardigeverrassing tegemoetzien.U kunt uw suggestiesdoorgevenaan:
MartinMiske,Langestraat13
552137
EbbelKuipers,Pastorieweg
6
551245
EstherHovenkamp,Kooistraat34 551242.
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NIEUWSVAN DE MOLENAAR
Na toch wel een langekoudewinter,is het molenseizoen
weer begonnen.
Op vrijdag24maartgebeurdedat onderidealeweersomstandigheden,
n.l.
groepjeseen bezoek aan de
O.B.S.Klinkenborgbracht in verschillende
molen. ln het kadervan een projectweekover het Groningerlandschap
werd er uitleggegevenover de werkingvan de molenaan de leerlingen.
Voorde molenaareen leukedag en ik doe het graag.
Op zaterdagmiddag
8 april hieldenwe, als het Gildevan vrijwilligemolenaars van de provincie Groningen, onze voorjaarsvergadering
in
Noordlaren.Na de vergadering
in het gezelligeplaatselijk
cafégingenwe
de molen bezoeken. Deze molen is voorzienvan een "sprinklerinstallatie". Nooitte hopendat het nodigis bij een eventuelebrand.
Op zaterdag 22 april hadden we een excursienaar de províncie
Gelderland.
Georganiseerd
doorde molenaarswerkgroep
OostGroningen.
Dit is altijdeen gezelligedag, met allemaalmolenpraatin een bus. We
bezochtende standermolensin Valburgen Hereveld,een grondzeilerte
Zoelen,de torenmolenin Liendenen een poldermolentussenLiendenen
Neder-Rijnmet een scheprad(ziefoto).
Op zaterdag13 mei is dus de nationalemolendag(zieeldersin 't Lougnijs)
en is de molenuiteraardgeopend.En op zondag14 mei zal de molende
groteGeert het middelpuntzijnvan filmopnames.
Dus op deze zondagzal
de film ook geregelddraaien.
Op 10 en 11 juni is het Groningermolenweekend.
Er zullendan diverse
activiteitenbij de molen zijn. Meer nieuwshierovervolgt in het volgende
nummervan 't Lougnijs.
Graagtot ziensop 13 mei aanstaande.
De molenaar

Op de foto:
molenaar Gerad Werkman
bij de stenen poldermolen
de Marsch tussen Lienden
en de Neder-Rijn.
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MOEDERDAG
Zondag 14 mei

I

t
I
.t

l

I

Lieve mama.
blíjf maar liggen
in het grote warme bed
blíjf maar lekker nog wat dromen
tot er koffie ís gezet
strakjes maak ik een ontbijtje
met beschuitjesklaar voorjou
maar nu eerst een bosje bloemen
omdat ik zoveel van je hou!

NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD
Op donderdag30 maart hieldde Vrouwenraadhaar jaarvergadering.
Het
is misschien voor de lezers interessantom eens te lezen wat de
Vrouwenraadin zo'n jaar allemaaldoet.
" leder jaar proberenwe 4/5 personeneen leukedag te bezorgenop de
Zonnebloemboot.
* 's Maandagsgaat een groep van 31 personennaar het zwembad in
Appingedam.
. Op de dinsdagavond
wordter door 14 vrouwengegymd.
* ln de zomermaanden
maaktde fietsclubleuketochtjes.
. Vorigjaar in juni zijn we de vervoershulpdienst
gestart.
* ln maarVaprilstaater altijdeen lezinggepland.
. Op creatiefgebiedzijn we ook actief.De handwerkclubbeoefentiedere
wintereen anderetechniek.
" Op donderdagavond
waar mooiekledingwordtgemaakt.
de naaicursus,
* In de kersttijdmakenwe altijdeen kerstdecoratie.
. Dit seizoenhaddenwe een schildercursus,
waar iedereavondeen andere techniekwerd uitgeprobeerd.
* De toppervan het afgelopenseizoenwas de cursusGronings,waar42
personenaan deelnamen.
* We slotenhet seizoenaf met twee kookavonden
Grieks.
Als je terugkijktal met al toch een hele rij activiteiten.
Mochtener activiteiten bij zijnwaaraanu graagzou willendeelnemen,neemdan voor inÍormatie contactop met het secretariaat,
tel. 551538.
Mededelingen.
De fietsclubbegintweerte fietsenop woensdag10 meiom 13.30uurvanaf
het Schienvatplein.
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< STARTVAN EEN NIEUWEACTIVITEIT>WANDELEN
Gewoonwandelenof NordicWalkingis "in".
Daaromhebbenwij het planopgevatom te kijkenoÍ er belangstelling
is om
1 x per week met een groepjeeen stukjete wandelen.Je hoort namelijk
heelvaak:alleenwandelen,dan zie ik mezelflopen!
We willenstartenop donderdag11 mei, vertrekom 13.30uur vanaf de
twee bankenop hoek Bredeweg/Pastorieweg.
In onderlingoverlegbepalen
we de route.Rustigbeginnenen laterkan de afstandlangerworden.
ledereenis welkom,jong en oud.We zijnbenieuwdwie we mogenbegroeten!
RADIO NOORDOP ZATERDAG1 APRIL IN 'T SCHIENVAT.

K

ëijl,li

Op uitnodiging
van BVRODkwamhet radioprogramma"Noorderrondrit"
op
deze dag uit Kantens.De presentatoren
JannekeVos en Derk Bosscher
praattenmet verscheidene
Kaansters.
Zo verteldeLindaHammingoverde vorderingen
in het dierenparkje
aan de
Bredeweg.Er wordt een verlotinggehoudenvoor aanschafvan dieren.
Einddit jaar moetallesklaarzijn.
Met MenneJan Jager en zoonvolgteen gesprekover hun garagebedrijf,
al jarenlangeen begripin Kantens.De Kopstubbers
zorgen tussen de
gesprekken
doorvoorde muziek.
Dan is Sikkevan Dellenaan de beurt.Bij kleinedorpsfeestjes
is hij de man
van de Kop van Jut en kinderzweefmolen.
Hij verklaptdat tijdens de
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Kaansterkermisop zaterdag8 juli om 18.30uur het WK-Stickyvoetbal
zal
plaatsvinden.HenkKruitzegtdat ze nog wel sponsorskunnengebruiken
voor de feestweek.
Het eerstegedeeltevan het AAA-speltussenKRC en SjoelclubKaanster
Wichtereindigtin 3-4.
De familiede Boer komtaan bod met hun bouwbedrijf.
Milanverteltover
paardrijdenen de Grunneger
motorcrossen
en Yasminover stijldansen,
Veurleescup.
Het AAA-spelgaatverder.Kevinen Mariamoetenietsin elkaarzettenover
1 a p r i li n K a n t e n sl.e d e r7 p u n t e n .
InekeGroeneweg,sinds 1993 koudebakkerstelt een taart beschikbaar
heeftdan zij.
voor degenedie een kleinerelevensmiddelenzaak
EbbelKuipersverteltenthousiast
overbridgenen doet een oproepvoorde
reunievan zijn kweekschool.
PeterVelthuisorganiseertop 29 aprileen wandeltochtdoor het Groninger
landschapvan WarffumnaarDelfzijl,waarbijze langsRottumnaar Doodstil
wandelen.
in DenAndel,is daarnaasteen
WillemAalders,operatorbij de patatfabriek
grootsupportervan lJshockyver.
Gijs.
De mobielesaunavan Jensemaen Homankomtals laatstevoorbij.
Ja, en dan tot besluitde moppenvan KRC en Sjoelclub.
JacobWevervoor
KRC en Vrouw Mus (Gerad)voor de sjoelers,waarbíjde laatstemet een
112punïverschilwon.Ze trok ook de envelopvoor de prijs.Helaas,u hebt
helemaalnietsgewonnen!
A .E . v . dH. . -L .
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TE KOOP
Z.g.a.n.Gazelledamesfietsmet 3 versnellingen.
Kleur:rood/bruin.
Voorminderdan de helÍtvan de prijs € 325.= kunt u hem meenemen.
Anje van der Hoek,te|.551538.

MEI
En nu verdwijnt het grijze en het vale
en nu verdwijnthet dorre en het kale
en alles krijgt weer glanzende gewaden
en wordt opnieuw met weelde overladen.
Ook in mijn grijze "zelf" voel ik iets dromerigs,
iets van een nieuwigheid,ja ook iets zomerigs,
't zou
ook te gek zijn dat er nietsgebeurt in mij,
want ook "in m|" legt ieder vogeltje een ei.
ToonHermans.
Uit:24 rozen.

EHBO OP DE KONINGINNEMARKT
Op zaterdag29 april van 10.00uur tot 13.00uur vindt de jaarlijksekoninginnemarktplaatsrond de Hervormdekerk in het dorp.Wij als EHBO-verzijn dit jaar ook vertegenwoordigd.
Bent u op
enigingMiddelstum/Kantens
zoeknaarinformatieover EHBObij kinderen,wat te doen bij brandwonden
zou u graagwat meer informatiewillenover het volgen
of sportblessures,
van een EHBO-cursusbij u in de buurt,of wilt u wellichtdonateurworden
van onze vereniging,kom dan bij onze kraamlangs.Natuurlijkhebbenwe
naastinformatieook allerleidingente koopof te bekijken.Voordegenedie
meerinÍormatiewil overonze EHBO-vereniging,
kan contactopnemenmet
Harm Bruin(552714)oÍ gewoonevenlangskomen
op de koninginnemarkt.
EHBO-vereniging
Middelstum/Kantens
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Dry
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Even voorstellen.
lk ben RenatePool,woon nu sindseen jaar in Rottum,waar ik met mijn
oudste zoon Ramon bij alombekendeErwin in huis ben getrokken,
Inmiddelsis onze kleineTheunook al een poosjeaanwezig,en ben ik in
de eersteplaatsdus moeder,en verderdoe ik met Erwinmee met zijn klussenbedrijf.
lkzeltben officieelloodgieter,en Erwinis officieelkunstenaar,dus zijn we
lekkerall roundom van alleste verbouwen.
Wij zijn een goedteamsamen,
dat was voorons bestspannend,om allesin ons levente gaandelen,maar
ik vind het ook erg fijn dat het redelijklukt.
Waar kom je vandaan?
lk ben als niet-Amsterdamse
in Amsterdamgeboren,en heb op heelveel
verschillendeplekkengewoond.Voor ik hierheenkwam woonde ik in
Woudbloem,vlak bij Slochteren.lk heb echt NoolT gedachtdat ik in
Groningenzou gaan wonen, heb wel emigratieplannen gehad naar
F r a n k r i jekn P o l e n z, o z i e j e m a a r . . . . Í
Hoe ben je in Rottum terecht gekomen?
Met de auto met Erwin.
Doe je mee aan bepaalde activiteiten in het dorp? Zo ia,waaraan?
Sinterklaas,
alle gezelligefeesten,kinderdingen,
tafellakens
wassenalssut
moet,en beppenmet de buurvrouwen.
OmschrijÍ jezelÍ in 5 woorden.
Betamelijk,
onfatzuchtig,
snoerig,walligen somsook bekakeld.
Met wie zou je een dagje willen ruilen?
Eigenlijklieverniet ruilen,wantdan wordthet weer heelhard huilenenzo.
Wat is je Íavoriete gerecht?
ïortillas.
In wefke tak van sport zou jij wel wereldkampioenwillen worden?
lk zou vreselijkverlegenworden.Maarals het zou moetenin boompjeklimmen of akrobatieken.
Aan wie zou iii graag een rondleiding door je dorp willen geven?
Waarom?
Aan mijntanteJopie,ze is net 90, en dan is ze er evenlekkeruit.
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Wat vind je het leukst om te lezen in het Lougnijs en wat zou je willen
veranderen?
Alledingendie er te doenzijn,persoonlijke
verhaaltjes
over nieuwebuurtbewonersenzo,ook doorgevenvan de pen, en ik vond de kerstversiering
foto-prijsvraag
heel leuk.lk zou het leuk vindenals er kinderverhalen
in
zoudenstaan.Een vrolijkekinderpagina
zou goedop zijn plek zijn wat mij
betreft.Wel grappigdat mijnvoorgangerPaul Moonendatzelfdeaankaartte!
Tot slot, aan wie geeÍ je de pen door?
Aan Jasperde Kam,oet Rottum,
FUSIENIEUWS:2 KANTSTERKERKENWORDENÉÉru
Eigenlijkis in Kantenshet Samenop Weg procesal begonnenhalverwege
de jaren'60 van de vorigeeeuw. Een CommissieGezamenlijke
Diensten
werd opgericht,bestaandeuit enkeleledenvan de Herv.gemeenteen de
Geref.kerk (syn.)Dezeactievecommissieorganiseerde
velejaren achtereen een Kerstzangdienst
op 2e Kerstdagin 't Schienvat. Elkaars kerk
betredenwas toen nog nietdenkbaar!De dienstenin 't Schienvat
werden
zeergoedbezocht:het gevoelvan eenheidwerder ten diepstebeleefd.In
gehouden.in de eeuwenoude
1973 werd de eerste Kerstnachtdienst
Dorpskerk!Ondergetekende
was erbij:350! mensenzatenopeengepaktin
de Kerstnachten beleefdendaar het Kerstfeest.
Er waren toen nog geen
verordeningen
van de Brandweerdenkbaar.
groeidehet samenwerkingsproces:
gezamenlijIn de jarendaaropvolgend
ke dienstenwerdenuitgebreidmet een Paaszangdienst
op 2e Paasdagin
geweest
de Geref.kerken er is ook nog een tijdjeeen Evangeliesatiedienst
tussende beidegrotefeestenin: in het najaar.
De toenmaligeHerv.predikantds.Ockelsstondaan de wiegvan een nieuwe tijd:we pratenoverde jaren '80: er warenenkelemalenper jaar gezam e n l i j k e k e r k e n r a a d s v e r g a d e r i n g eEnn. e r k w a m e n S a m e n o p
Wegdiensten:
4, 6 en laterI keerper jaar.Zogroeiden2 gemeentennaar
elkaartoe. Sindsjaar en dag werdende beidekerkenom en om gebruikt,
tot 1 novembervorigjaar:toenwerder een laatstedienstgehoudenín de
kerk aan de Langestraatom vanafdie tijd een hernieuwdestart te maken
in de oude kerk,middenin het dorp.
Wanneer2 kerkenéén willenwordendan is de weg er heen geen sinecure! De notarisheefter de handenvol aan. De Kerkenraadheeftde afgelopentijd heel veel werk verzetom alle acten(van landerijenen beklemrechtenvan huizenin Kantens,soms eeuwenoud)tijdig bij de notariste
hebbenteneindede acte straks,tegende zomer,tijdiggepasseerdte krijgen. De Ned.Herv.kerken de Geref.kerkwordenop dat momentfeitelijk
opgehevenen op hetzelfdemoment is de nieuwe kerk ontstaan,de
gemeenteKantens-Stitswerd.
Protestantse
Eenfusiedienstcommissie
is momenteel
bezigom de bijzondere
dienstvan
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eenwordingvoor te bereiden.De verwachtingis, dat dit begin september
p l a a t s k a n v i n d e n , w a a r b i j v e l e g e n o d i g d e na a n w e z i g z u l l e n z i 1 n .
OndertussenondergaatgebouwSalemeen groterenovatiezodatde actigebouwplaatskunnen
viteitenvan de gemeentein een goedgeoutilleerd
op het
vinden.Ook voor de heropeningvan dit gebouwstaanÍestiviteiten
programma!
En zo kan er weer een stuk geschiedeniswordentoegevoegdaan de rijke
historievan de oude dorpskerkvan Kantens,die voortaande oorspronkezal dragen,een beschermheilige,zoalselke
lijkenaam van Antoniuskerk
oude kerk op het Hogelander wel één heeft. We houdenu de komende
op de hoogte!
maandenvan de ontwikkelingen
gemeenteKantens-Stitswerd
Namensde Kerkenraadvan de Protestantse
(in wording),
MartinSprenger,
lid cie.Fusiedienst

DAMCLUB,,HETLEERTVANZULF"
Onderlinge kompetitie:
In maarVaprilwerdende volgendewedstrijden
gespeeldvoorde onderlinge
competitie:
23 maart:
16 maart:
- A.Ritzema
2 - 0 M . v . d . M o l e- nA . R i t z e m a 0 - 2
J.Wierenga
- W.Helmus
2 - 0 J.Zwerver- RJ.Wijpkema 1 - 1
B.Leyenaar
- D.Holtman0 - 2
2 - 0 K.Broekhuizen
J.Zwerver M.Holtman
- K.Broekhuizen 2 - 0 J . v a nD i j k - D . H o l t m a n 1 - 1
P.Hoogwerf
- K.Oomkens O - 2
O - 2 P.HoogwerÍ
J.vanDijk- M.v.d.Molen
1-1
D.Holtman R.Wijpkema
30 maart:
- W.Helmes
1- 1
D.Holtman
2- 0
D.Holtman P.Helmus
- K.Broekhuizen
0 -2
RJ.Wijpkema
- K.Oomkens 2 - O
R.Wijpkema

- P.Hoogwerf2 - 0
RJ.Wijpkema
D . H o l t m a nJ . W i e r e n g a 1 - 1
O- 2
J . v a nD i j k - M . H o l t m a n
K.Oomkens- A.Ritzema 0 - 2

Stand onderlinge kompetitie per (Volledigecompetitie)
28
9. M.Holtman
55
1. R.Wijpkema 28
1 0 . K . B r o e k h u i z e n2 8
48
28
2. D.Holtman
28
11. B.Leyenaar
40
28
3. A.Ritzema
1 2 .A . H o o g w e r f 2 8
40
28
4. K.Oomkens
1 3 .R . J . W i j p k e m a 2 8
40
28
5. J.Wierenga
28
1 4 .J . v a nD i j k
28
32
6. P.Helmes
28
1 5 .W . H e l m e s
30
7. M.v.d.Molen 28
27
28
B. J.Zwerver

24
22
19
15
12
10
6
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Kampioen seizoen 2005/2006
ReneWijpkemais ongeslagen
kampioen!!lVanhartegefeliciteerd
!!!
Hij hoefdeslechtseen puntafstaanaan DickHoltman.
Vertrek B.Leyenaar
Bo Leyenaarmoest helaasbedankenals lid van onze vereniging.Hij
is
vanaf1993
een actievelid van onzevereniging
Hij verhuistmet zilngezinnaar Duitsland,waar
hij een bedrijfheeftovergenomen.
Wij wensenhem en zijn gezindaarveelgezondheid
en succestoe.
t Zit der weer op.
t Seizoen zit der weer op
Der was veul stried op bord
René Wiepkemoagaait trots aan kop
En speulde ons aan gort.
Tochmos hai n puntje loaten
Dick Holtman pikte hom dij of!
En dat haí toun radder ging proaten
Deed aan Dicks prestoatsie niks of.
Mor de jeugd dee t haildaalgoud
Hillen ook aal de 6e en 7e ploats ien de middenmoot
Dat geft heur vast hail veul moud
En binnen wiedere stiegingskaanzenhail groot.
Tot volgendseizoen mor weer en tot kiek
Hail veul plezaaier en gezondhaid
Want din binnenjoe hail riek.
AVONDWANDELVIERDAAGSE2006
Datum:
Startplaats:
Inschrijven:
Vertrek:

1 5 , 1 6 , 1e7n 1 8 m e i
't Schienvat
vanaf 17.45uur
maandagavond
1 8 . 0 0u u r

AGENDASCHIENVATMEI 2006
2 , 9 , 1 6 , 2 3 , 3m
0 e i 9.45 uur Volksdansen
1 9 . 3 0u u r VergaderingbestuurV.D.K.
8 mei
20.00uur Jaarvergadering
V.D.K.
ng C.S.C.W./Feestcomité
11mei
20.00uur Vergaderi
19.30
u u r Bridgen
31 mei
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HET BEGRAVENIN EN RONDDE KERK.
Begraven is bijna zo oud als de mens. Onze oude voorouders,de
geliefden
Germanengingenhun overleden
ze dedenaan lijkvercremeren,
branding.Toenhet Christendomin onzestrekenkwamwerd lijkverbranding
verboden.De dodenbehoordenin hun gravente rustentot aan de jongste
dag om dan op te staanom te wordengeoordeeld.
De overledenen
werden
zo begravendat hun hoofdten westenwas gekeerden de voetennaar het
oosten.Ze lagendan in de Heiligelinie.Bij wederopstanding
kondenze de
Heer directaanschouwen.
Op het kerkhofvind je de oude gravendan ook
steedsoost- west.Ook is de kerkvan Kantensin de Heiligeliniegebouwd.
Volgenskennersis dit zeer preciesgebeurd.Er werd na kerkbouwin en
rond de kerk begraven.Veeloverledenenkregenalleeneen grafheuveltje,
personen,veelalgeestelijken
de rijkeneen grafsteen.
Aanzienlijke
mochten in de kerkwordenbegraven,terwijlde borgbewoners
een grafkelderin
het koorvan de kerkhadden.Veledagenkon er na het begravenin de kerk
nog een lijkluchthangen.De rijkeoverledenenkondensomsenkeleweken
bij het grafopgebaardstaan.Vandaarkomthet woordrijkestinkers.
Tijdens
de overheersing
door de Fransenin de periode1795- 1813werd verboden nog langerde overledenen
binnende kerkmurente begraven.Na 1813
trokkoningWillemI hetverbodweerin.Bij Koninklijk
Besluitvan 1825werd
verbodennog langerin de kerk te begraven.Op de gravenwerden later
prachtigezerkengeplaatst,vaak met allerleisymbolenen aangrijpende
teksten.Hiermeekondennabestaandenhun verdrieten hoop op opstanding weergeven.
Vaakvertellende symbolenen tekstenop de zerkenover
het geloof,hun werk,leeftijden rijkdom.De verhalendie de oude zerken
ons vertellen,
daar moeteen iedergoedovernadenken,
veelhiervanis op
ons van toepassing.Als men de oude zerkengaat bekijkenen de teksten
hieropgaat lezendan vind je de historievan je omgevingvlak bij huis.
Allerleispreukenvind je op de zerkenin de kerkzoals:"ln zachtenaarden
schoonedeugd,werdafgesneden
in haarjeugd,hoe zoet't levenhierook
was,de dood maaitbloemenen loofen grasJ'Opeen anderezerkstaatde
spreuk:"Zij kwam voort uit een bloem,en werd afgesnedenook, vluchtte
weg als een schaduw,en bestaatniet meer."Ook vindt men er de spreuk:
"Leertlezerdie ik nietmeerken,haastzijtgij eindelijkals ik nu ben."Verder
vindtmen er prachtigesymbolen,familiewapens
en huismerken.
Het kerkhofrond de kerk was in het verledeneen soort gemeenschapsplaats.Er warenverkopingen,
vergaderingen
en er werd rechtgesproken.
In de vroegemiddeleeuwen
werdende dodengewikkeld
in eendoodskleed
of laken en op een baar naar het graf gedragen.Het lakenwas veelalte
huurbij de kerk.De lijkwetwerdveranderd.
in een
Nu moestde overledene
lijkkistbegravenworden.Aan de buitenkantvan de kerk waren in de regel
witte paaltjesaangebrachtter markeringvan de graven.Een enkelekeer
(ziede kerk
werdenzandstenen
markeringen
met nummering
aangebracht
in Middelstum).
Op 6 maart 1883 berichttede kerkenraad
de burgerlijke
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gemeentedat het kerkhofrondde kerkin Kantensvol was.Het besluitwerd
ruim een jaar latervan kracht.
lk heb de oude gratzerkenin en rondde kerkvan Kantensschoongemaakt
en toenvan iederezerkeen fotogenomenen er vervolgenseen boekjevan
gaat bekijken,dan komtde historie
samengesteld.
Als je de afbeeldingen
weer bijje binnen.Zo vondik een gratzerkvan de eersteburgemeester
van
de voormaligegemeenteKantens.De gemeenteKantenskwam tot stand
op 31 mei 1808.HetdorpToornwerd
hoordetoenbij de gemeenteKantens.
ging nietal te vlot.AldertSebusSluis
Vormingvan een gemeentebestuur
werd de eersteburgemeester
van 1809 - 1811. De naam van de burgemeesterwerdveranderdin Mairevan 1811 tot 1814(FranseTijd).Daarna
werd hij Schout,weer een andere naam voor burgemeesteren wel van
1 8 1 4t o t 1 8 1 9 .O p 2 1 o k t o b e r1 8 11 k w a mr e e d se e n h e r i n d e l i n g
H.e t d o r p
Toornwerdkwam bij de gemeenteMiddelstum.

Tekstop de grafzerk:
Tergedagtenis van AlderÍ Sebes S/uis
ln leven oud SCHOUT in de Gem. KANTENS
Overledenaldaar de 9den December
1826 in den ouderdom van 70 jaren
Hier rust de as van hem
Wiens menschen minnend harte
Daarmee was tot steun de deugd heeft bijgestaan
Die in zijn jeugd zoo veel gevaar heeft moeten tarten
En ook veel rampen rond op zijnen levensbaan
Nu rust hij uit in het graf
En krijgt het eeuwig leven
Als loon van God belooft voor ware Christelijk ligt
Aan hem wordt hem van God voor zeker veel vergeven
Daar hij naar Jezus leer veel heeft verrigt
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ln 1807trouwdeAldertSebesSluismet MartjeEvertsElemaen gingen
wonenop de boerderijHogemaheert,
Toornwerderweg
18 te Toornwerd.ln
1817 kochtenze de boerderijEisingeheemaan de Onnemaweg49 te
Zandeweer.ln 1820 toen AlderdSebes Sluisweduwnaarwas, kocht hij 't
WaarhuisOosterweg1 te Kantens.Hij woondeer tot zijn overlijdenin 1826
en stond bekend als handelaar.De familieE ten Hallerswoont nu in 't
Waarhuis(sluiswachterswoning).
Geertde Boer.
Van uw wijkverpleegkundigeover thuis blijven wonen
Ze zit met de kat op schoot in haar schommelstoelals ik binnenkom.
'Goedemorgenmeneer mevrouw
en
Bos, goedemorgenMoortje',roep ik
vrolijk.'Goedemorgen'
klinkthet. lk ga bij haar zittenom haar benen te
zwachtelen.Ondertussenvraag ik hoe het gaat.MevrouwBos zuchtdiep;
'tja, ik red me nog
wel, maar hoe moet het allemaalstraks?De kinderen
zijn heel lief voor ons, maar ze wonen zo ver weg en als ik straksgeen
boodschappen
meer kan doen en niet meervoor mijn man kan zorgen..'
Ze kijkt eens naar haar man, die in de stoel blij voor zich uit zit te kijken.
MeneerBos heeftdementieen heeftvandaagzo le zien een goededag.
'Waarbentu dan
bangvoor'vraagik, wantik heb geleerdnu niette snel in
te vullen.
'Nou,ik wil zo graag
hierblijvenwonen,maarals ik zo snelachteruitga als
de laatstetijd dan moetenwe denk ik toch maar verhuizen'.lk hoor aan
haarstemdat ze graaggerustgesteld
zou willenworden.'Enals u nu hulp
zou kunnenkrijgenbij het huishouden
en bij de verzorging
van uw man?'
lk weet dat ze het nietsnel uit handenzal geven,maarmevrouwBos heeft
al zoveelte doen.En het ging de laatstetijd nietzo goed met haar,ze was
benauwden had geenenergie.
We hebbende hulpdaaromtoenwat uitgebreid,wat meerurenhuishoudelijke
hulpen één van de kinderenkwamde
diepvriesvullenmet lekkeremaaltijden.
lk zie nog wel een paar mogelijkhedenom mevrouwwat meer rust te geven:hulp biedenbij de zorg voor
haar man, maaltijdenaan huis en misschienkan meneerBos eens een
middagjeweg met een vrijwilliger...Met
alle mogelijkheden
die er zijn kunnen meneeren mevrouwBos nog héél lang zelfstandig
thuiswonen.We
sprekenaf dat ik overmorgenterugkomom het allemaaleens rustigdoor
te nemen.Wantde volgendecliëntwachtalweerop mij.
'Totziens'zeg ik
en ik zit alweerop de fiets,naarde volgendecliënt.
Wilt u ook een gesprekoverwat ThuiszorgGroningenu en uw familiekan
bieden,bel dan met ons Klantencontactcentrum
0900-8615(lokaaltarief).
groet,de wijkverpleegkundige
Met vriendelijke
van ThuiszorgGroningen.
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