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Inleverenvan uw kopij:
Per email: tlougniis@kantens.nl(FrouwkeDoornbos)
Per post: Bredeweg 1, 9995 PT Kantens (Anje van der Hoek)
De redactíe houdt zich het recht voor kopij in te korten!
Administratie
adres:Oosterweg3, 9995VJ Kantens,tel.:(0595)55 72 50.
Bankrek.no.34.22.1
7.933 RabobankNoord-Groningent.n.v.'t Lougnijs.
Wij verzoekenu om giftenover te makenop bovengenoemderekening.
Een abonnement voor lezers buiten de genoemde dorpen en randgebiedenis mogelijk,door stortingvan € 15,00op bovengenoemde
reke't
ning. Lougnijswordt u dan toegezonden.
Aan allen die iets te koop en/of te koop vragen, is er altijd plaats voor uw
advertentiein onze rubriek:Vraag en Aanbod.
:
Advertentietarief
- € 25,00(eenmal i g)
H e l ep a g i n a : € 2 1 0 ,0 0(j a a rgang)
- € 15,00(eenmal i g)
H a l v ep a g i n a :€1 3 5 ,0 0(j a a rgang)
- € 8,00(eenmal i g)
Kw a rtp a g i n a :€ 8 4 ,0 0(j a a rgang)

't
Copyright1994 Lougnijs.
Overnameuit deze uitgavewordttoegejuicht,mits onderbronvermelding.
't
Drukwerken verzorgingvan Lougnijs,geschiedtdoor:
DrukkerijSikkema,Hoofdstraat16 te Warffum.
De uítgave van dit blad wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Noord-Groningen

KERKDIEN'TEN.
ProtestantsegemeenteKantens-Stitswerd
Kantens,Antoniuskerk
8 oktober 10.00uur ds.R.P.Oosterdijk,
Haren;vieringHeiligAvondmaal
k
15 oktober 10.00uur de heerA.J,Fraanje,
Oosterwijk
k
Bedumk
22 okober 11.00uur ds.D,M.Heikoop,
2 9 o k o b e r 1 1 , 0 0u u r d e h e e rK ,H o f W
. i r d u mk
Stitswerd,Georgiuskerk
1 oktober 11.00uur de heerH.J.Dijkstra,
Gasselternijveenschemond
k
k = kindernevendienst
GereÍormeerde
kerkvriigemaaktte Kantens
1 ohober 11.00uur
14.30uur
8 ohober 11.00uur
14.30uur
15 okober 9.30uur
14.30uur
22 okober 11.00uur
14.30uur
29 okober 9,30uur
14,30uur

ds.M.O.tenBrinkuitRoodeschool
ds.J, Klapwijk
uitWinsum
leerdienst
ds.A.G.BruijnuitUithuizen
ds.J, Klapwijk
uitWinsum
leerdienst
ds.T.Groenveld
uitUsquert
leesdienst
ds.M.O.TenBrinkuitRoodeschool
leesdienst
leesdienst
ds.T.K.vanEerden
uitZuidhorn

1 november19.30uur ds.T.Groenveld
uitUsquertDankdag
11.00uur ds.A.G.BruijnuitUithuizen
5 november
14,30uur ds.J.M,HaakuitUlrumleerdienst
Chr.GereÍ.KerkKantens
1 okober 10.30uur
B oktober 09.00uur
15 oktober 10,30uur
22 oktober 09.00uur
29 oktober 10.30uur

leesdienst 14,30uur
leesdienst 17,00uur
leesdienst 14.30uur
stud Vazquez 14.30uur
leesdienst 14.30uur

wijzigingenvoorbehouden

ds. S.Otten
ds. G. P.M.v.d.Linden
leesdienst
leesdienst
leesdienst

WEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:0900 - 9229 (0,10euro p.min.)
I

,

fandartsen:
30-1 ok.
7-8 ok.
14-15okt.
21 22 ol<1.
23 24 ol4.
25 26 ol<1.
28 29 okt.
4 5 nov.

D.L.Wde Graaf,Eenrum
....0595- 49 19 49
C.J.Conradie,Bedum.....
....050- 301 23 37
J.A.J.Hoft,Loppersum....
...0596- 57 28 18
L.G.Jager,Bedum
......050- 301 54 62
C.H.de Lange,Leens
.0595- 57 14 27
M.J.Rutenfrans,
Loppersum.....
...0596- 57 28 18
F.H.Bennink,Ten Boer..050- 30227 20 of 0595 - 46 4433
- 42 27 23
J.F.Perdok,Baflo
........0595

en zondagis er om 11.00en 17.00uureenspreekuur.
Op zaterdag
Buitendezespreekurenis de verantwoordelijke
tandartstelefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Beflenmethetcentrale
nummerin Bedum:050- 30142 60
Psychotherapie
en supervisie:
Mw.drs.J.R.Boelema.
Praktijk:
Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvanafspraken
vanma.t/m vr.tussen8.00-8.15
uur,
tel.06 - 51255926.
Koks Herbergb.v.
Tafeltje
dekje:tel.nr.050- 31 40 211.
Vervoershulpdienst:
Tel.551084.
Verlosku
ndigenpraktijkEVA
voor vragenen hetmakenvanafspraken:0595557131
voordringende
vragenof voorde bevalling:
06 13731172

BEGRAFENISVERENIGING
KANTENS

Uitvaartvetzorging:
BOERSEMA
tel.:059542 28 A5

Ledenadministratie:
G.S.OMTA-ARKEMA
tel.:059555 26 23

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

VAN DE REDACTIE
Het septembernummeris nog maar pas uit en nu ligt het oktobernummer
alweerop uw deurmat.In deze korte periodeis er weer heel wat gebeurd.
Onze redactieis versterktmet 2 nieuwe enthousiastemensen,te weten
Alette de Vries-Rennenen Annekevan de Graaf.Vanaf deze plaats wil ik
hen dan ook van harte welkom heten bij de redactieen ik hoop dat u als
lezernog veel van hen mag horenllezen.Indit nummerstellenze zicheven
aan u voor.Alettezal het penningmeesterschap
op zich nemen,in verband
met het feit dat Adrie van Vliet (onzehuidigepenningmeester)
verhuisdis
naar Bedum en stopt met haar werkzaamhedenvoor 't Lougnijs.Adrie is
bijna 7 jaar actief geweestbinnende redactie.De laatstejaren fungeerde
zij als penningmeesteren zorgdezij ervoordat alle financiëlezaken goed
op orde waren. In de komende redactievergadering
zullen we afscheid
nemenvan Adrie, maar in dit redactioneelstukjewil ik haar alvastheel erg
bedankenvoor haar jarenlangeinzetvoor 't Lougnijs.Adrie:bedankt!
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Naast 2 nieuwe mensen.
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heeft ook een nieuwe
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computer
redactiever-

sterkt.In de laatsteweken
voor de zomervakantie
werden wij door Haijo
Bouma, ambassadeur
van de RabobankNoordGroningen,verrastmet de
vraag of wij belangstelling
haddenvoor een tweedehandscomputermet prin-

,,,,,''",'ti.'l
i"r. Bij d" Rabobank
Noord-Groningen
kwamentientallen
computers
vrij,die doorHaijoBouma
uitgereiktwerden aan enkele verenigingenen stichtingen.In Kantens
waren't Lougnijsen VerenigingDorpsbelangen
Kantens(VDK)de gelukkigen. Op dinsdag 5 septemberkregen Herman Wassink (van VDK) en
ondergetekende
de computeruitgereiktin dorpshuis'tSchienvat.De computer is inmiddelsbinnen de redactiein gebruik en namens de gehele
redactiewil ik de Rabobanknogmaalsbedankenvoor hun gulle gift.
Tot slot wil ik ons redactielidvan het eerste uur, Anje van der Hoek, heel
veel sterkteen beterschapwensen.Anje ligt al een geruimetijd in het ziekenhuis en is helaas daardoor genoodzaaktom haar redactionelewerkzaamhedentijdelijkop een laag pitjete zetten.Gelukkiglaatze in dit nummer even wat van haar horen en kunt u lezen hoe het met haar in het ziekenhuisgaat. De redactiehoopt dat Anje gauw naar huis toe mag en dat
haar herstelvoorspoedigmag verlopen.
Frouwke Doornbos. eindredacteur

Ontvangengiften
VrouwenraadKantens-Zandeweer
J. F.te K.
Geref.KerkVrijgemaaktKantens
Nagekomengiftenhuis-aan-huis
collecte

€
€
€
€

25,00
25,00
25,00
24,00

Wij danken u voor uw bijdrage
EEN GROETUIT HET UMCG
27 iuli,eindelijkis er een bed voor mij in het UMCG.Al een maandzat ik
te wachtenop een telefoontje,maar steedsgeen plaats,geen plaats.Als ik
er ben, wordtmij duidelijkdat op de afdelingDermatologie
tot 1 september
zes van de twaalf bedden leeg staan wegensvakantievan het personeel.
lk krijgeen hele mooieplek bij het raam op kamer71, een vier persoonskamermet uitzichtop het zuidenvan Groningen,maarwel warm hoor met
"Met 14 dagenben ik hierwel weer weg",denk ik
die warmezomerdagen.
in het begin.Maargaandewegwordtmij duidelijkdat het langergaatduren.
De wondaan mijnkuitis nietoppervlakkig,
maaris diepergewordenen het
herstelzal langerduren.
De laatstevier/vijfweekendenben ik op zaterdagen zondag thuis. Dat is
een welkomeonderbreking,
want de ziekenhuisdagen
duren lang.Tussen
7 en half I 's morgenskomt het ontbijteraan.Om 8 uur verschijntde dagdienst en word je geachtje te wassen en aan te kleden.Op maandag,
woensdagen vrijdagkomende doktorenlangsen wordtdirectom g uur de
wond uitgepakt.En dan beginthet langewachten;als je om 12 uur als de
warme maaltijdwordt geserveerd,weer veóonden bent, mag je blij zijn.
Daar is niets aan te doen, er zijn veel patiëntenmet wonden en het in- en
uitpakkenbetekentveel werk voor de zuster.Op dinsdag en donderdag
hebbenwe snipperdagen,
zeggenwe hier.Er is geen doktersbezoeken
alles gaat sneller.Omdatik hier al zo lang ben, ga ik dan naar het huiskamerproject.Je kunt er een spelletjedoen of knutselen.Net vóór het middagetenben je terug en het breektde langedagen.
Alhoeweler in het beginveelwisselingzat in mijnkamergenoten,
heb ik het
de laatste5 weken erg naar mijn zin.Tegenovermil liggeneen Molukse
man van 51 jaar uit Hoogkerken een jonge man van 20 uit Bovensmilde.
Wij hebbenalle 3 dezelfdeonderliggende
ziekteen dat schepteen band.
Met mijnbuurvrouwaan mijnlinkerztjde
heb ik hetook primagetroffen(lekker Groningspraten),maardeze laatsteen de jongeman gaan ons waarschijnlijkbinnenkortverlatenen dan is het weer aÍwachtenwie er komt.Op
het prikbordachter mijn bed hangen meer dan 40 kaarten.Dat is mooi,
maar sommigeverpleegsters
zeggendat het betekentdat ik hier te lang
ben. Dat is waar, maar het is een kwestievan langeadem.
Door middelvan dit stukjewil ik iedereenbedankenvoor de aandachtdie
ik van jullie/u krijg. Voor de kaarten, attenties,telefoontjes,bezoekjes.
6

Binnenafzienbaretijd hop ik weer thuis te zijn en eindjesover het trottoir
te lopen en een praatjemet deze en gene te maken.lk groet iedereenheel
hartelijkvanuit het UMCG - D4 - Kamer71. Tevensmaak ik van de gelegenheidgebruikom de boekcommissie
een complimentte makenmet het
boek over Kantensen zijn bewoners.ln het weekendheb ik ervan genoten.
Anje van der Hoek
ONZE NIEUWEREDACTIELEDEN
STELLENZICH VOOR ....
Zoals u in het redactioneel stukje heeft kunnen lezen, is de redactie versterkt door Alette de Vries-Rennen(rechts op de foto) en Anneke van de
Graaf (links) Hieronderstellen ze zich aan u voor.
Mijn naam is Alette de Vries-Rennenen ben met ingangvan september
2006 toegetredentot de redactievan 't Lougnijs.lk vervang hierbijAdrie
van Vliet,die door haarverhuizingnaar Bedumde redactieheeftverlaten.
Adrie had het penningmeesterschap
onder haar beheer,welke ik van haar
met plezieren inzet zal overnemen.lk woon sinds oktober2005 aan de
Klinkenborgerweg
te Kantens.lk ben getrouwdmet Egbert en wij hebben
3 kinderen:Lynette(6), Mart (3) en Jorik (a mnd.).Per 1 oktober2006 ga
ik in deeltijdwerken als Assistent-Accountant
bij GroeneveldAccountants
in Middelstum.Voor mij is deelnameaan de redactievan 't Lougnijseen
manierom beter kenniste maken met Kantens,Stitswerden Rottum,haar
inwonersen al haar activiteiten.
Wellichtontmoetu mij in de toekomstvoor
diverse'Lougnijs-zaken'.lk
heb er zin in!!!
Mijn naam is Anneke van de
Graaf.lk woonsinds2000 hier in
Kantens en heb het dorp de
laatstejaren goed leren kennen
door aan het boek over Kantens
mee te werken.Heel veel mensen heb ik interviewsafgenomen en het viel me daarbij op,
hoeveel mensen betrokkenzijn
bij het wel en wee van Kantens.
Dat heb ikzelf ook en daarom
heb ik me meteentoen ik hier kwamwonenbij het CSCW opgegeven.Nu
ga ik de komendejaren iets doen voor't Lougnijs.Verderwerk ik 3 dagen
in de stad bij boekwinkelGodertWalteren heb als hobby's:
natuurlijkveel lezenen tuinieren.Verdervind ik het erg prettigom musea
te bezoekenen neem dan graag of een vriendinof één van mijn kinderen
mee;de kinderenzijn inmiddelsallangklaarmet hun studiesen wonenop
zichzelf;de één in Groningenen de ander in Amsterdam.Ook vind ik het
heerlijkom samen met John te fietsenen te wandelen.

PRESENTATIE
BOEK,
DORPSBARBECUE,
EENKORTEIMPRESSIE.
DORPSVISIE.......
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Vrijdag 15 september was het dan zo ver! Het boek van Kantens zou uitkomen. Om dat feit te vieren werden er verschillendeactiviteiten georganiseerd. Híeronder volgt een korte impressie.

ln de middagwas er een barbecue
bij het Jeugdhonk.Een kleine100
mensen, groot en klein, deden
hieraan mee. Er werd mooie
muziek gespeeld door Helga en
Rudy Efraim en er was meer dan
genoeg te smikkelen. Het weer
was buitengewoonen heel veel
kindertjesgingen spelen op het
weilandjevan de ijsbaan.Een zeer
geslaagdevenement.
in het Schienvat.Rond21.00
Daarnavolgde 's avondsde boekpresentatie
uur zat de zaal stampvolen ging de avondvan start.Er werdenfoto's vertoond in kleurdie in het boek staan en dat gaf al heel wat verrastereacties
van het publiek.De dorpsvisiewerd, voorafgaandaan de boekpresentatie,
aan de dorpelingenen genodigdenultgelegddoor de voorzittervan de
VDK Bram de Gruyter.Daarna kreeg de band TravellingLight uit Kantens
de stimuleringsprijs
uitgereikten daarnakwam het boek.
De voorzitter van de
boekcommissie Fred
Reiffershield een korte
toespraak, de leden
werdenaan het publiek
voorgestelden tenslotte
kreeg de familie Klaas
Knot het eerste exemplaar uitgereikt,omdat
ze vorigjaar tijdenseen
verlotingeen boek hadden gewonnen. De
meestemensenzatentoen echtte popelenop hun stoelen kregentoen de
kans hun besteldeboek op te halen.Er kwameen langerij te staan,maar
gelukkigwerd dat snel opgelosten wat was het een leuk gezichtal die
lezendeen pratendemensente zien. Sommigenhoordenniets meer,zo
verdieptwarenzij in hun boeken weeranderenwisseldenvan allesuit over
wat ze te zien kregen.Ondertussenspeeldede band en gingende beentjes van de vloer.Het werd een echt dorpsfeestwat ook één van de wensen was in de dorpsvisie;nou die wens werd dus meteenvervuld.
AvdG

"ZlNKT" in het BERNLEFTHEATER
Vrijdag20 oktober20.30uur:try-outvan Arno van der Heydenmet "ZINKT
(geen zeemansliedjes)". Een cabareteskconcertdat sfeervoluit de hand
kan lopen."ZINKT (geen zeemansliedjes)"gaat over het leven vanaÍ het
momentdat je er geen problemenmeer mee hebt om ouder te worden.
Rozenverwelken,schepenvergaan.Maar vervalheeftook zijn mooie kanten. Wat zinkt kan met hernieuwdeschoonheidweer boven komen drijven.
"ZinI<|"wordt door Arno van der Heyden grotendeelsgezongen en met
korte conferencesaan elkaar geïmproviseerd.
Bepalendvoor de sfeer zijn
de muziek,de liedtekstenen de interactiemet de zaal.Arno wordtomringd
en ondersteunddoor het'alle-hens-aan-dek'
orkest.
Reserveren:
0595-425221.
Entree:€ 7,50
Plaats:Bernleftheater,
Usquerderweg23 Helwerd(Rottum)
SPORTEN SPEL VOORVOLWASSENEN
op dinsdagavond, 19.30 - 20.30 uur in 't Schienvat in Kantens
Voor iedereendie wat meer aan bewegingwil doen op een gezelligeen
goedkopemanier,is er weer sport en spel op de dinsdagavond.De lessen
bestaanuit twee gedeelten.In het eerstedeel wordt er op muziekgewerkt
gedaan.In het tweedegedeelaan de conditieen wordenspieroefeningen
te ligt het accentop sport en spel, o.a.badminton,basketbal,trefbalof hockey.
De lessen worden gegeven door Trudy Vrugt. Voor meer informatieen
inschrijvenkunt u bellen met Rita Ottink(0595-551642\
of kom een keer
meedoenop de dinsdagavond.
Sportvereniging Climax en de Vrouwenraad

,/ De Wit & Doornbos
Administratieve,
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LaKell]Ke c[enstverlerung

mer eenPersoonlijketint

Hoofdstraat lVest 32A - 9981 AD Uithuizen
Tel. 0595-43 49 99 - Fax 0595-43 +9 49
E- mail: in fo@dewitendoornbos. nl

CURSUS:BEGINNENMET FAMILIEONDERZOEK
Voor iedereen die íets wil weten over de geschiedenis van zijn of haar
eigen familie wordt door het StreekarchivariaatNoordoost Groningen en de
GroningerArchievenopnieuw de cursus "Beginnenmet familieonderzoek"
georganiseerd.
die er zijn en
ln deze cursusbestedenwij aandachtaan de mogelijkheden
bronnen,zoalsburgerlijkestand,bevolkingsbehandelende belangrijkste
U gaat veel met dit materiaal
registersen doop-trouwen begraaf-boeken.
oefenen.Ook komt het gebruikvan de computeraan de orde (o.a.geneaen internet).In de cursus leert u hoe en waar u kunt
logieprogramma's
beginnenen"watu kunt zoeken.Na afloop kunt u zelt aan de slag met de
geschiedenis
van uw eigenfamilie.
De eerstedrie lessenworden gegevenin Uithuizen;de vierde les in de
GroningerArchievenin Groningen,waar u ook een introductiein hun studiezaal krijgt. De cursus wordt verzorgd door de streekarchivaris,een
medewerkervan de GroningerArchievenen een ervarenondeaoeker.
Tijdensde lessenzal dezeook vertellenoverzijn ervaringenbij zijn speurtocht naar de geschiedenisvan zijn eigen familie,die afkomstigis uit
Noord-Groningen.
Cursusgegevens
De cursusbestaatuit 4 lessenvan 2,5 uur,steedsop maandagmiddagvan
14.30tot 17.00uur.De eersteles is op maandag30 oktoberen de volgenDe lessenvinden
de lessenop 6 november,13 novemberen 20 november.
plaats in de raadszaal van het gemeentehuis,Hoofdstraat-West1 te
Uithuizen.De laatsteles zal bij de GroningerArchievengegevenworden.
De kostenzijn 60 euro per deelnemer,inclusiefalle lesmateriaal.
Inlichtingenen aanmelding
op te stuU kuntzichaanmeldendoor uw naam,adresen telefoonnummer
NoordoostGroningen,t.a.v.J. Hillenga,per
ren naar: Streekarchivariaat
onder vermelding
14, 9901 CM APPINGEDAM,
adres:Wilhelminastraat
U mag uw aanmeldingmet de
van Cursus:Beginnenmetfamilieonderzoek.
gevraagde gegevens ook mailen aan: L.hillenga@appingedam.nl
Aanmeldingis mogelijktot en met 23 oktoberen toelatingis in volgordevan
binnenkomst.In de week voor de start van de cursusontvangtu nader
berichtover de cursusen de wijzevan betaling.
Voornadere inlichtingenover de inhoud van de cursussen:de streekarchivaris, de heer J. Hillenga, tel. 06-29492202.
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Wij, Rudy en Helga
Ephraim, stellen ons
graag aan jullie voor als
nieuwkomersin Kantens.
Wij komen uit Den Haag
en veel Kantstersvroegen
verbaasd oÍ dat niet een
hele overgang was. Nou
dat was het zeker! Maar
dan wel de verandering
die we graag wilden.Toch
is de periode van de verhuizingen de verbouwing
van ons huis heel erg (in)spannendgeweest.Vanafdezezomerkunnenwe
pas echt genietenvan het prachtigeHogelanden het wonentussenjullie
allemaal.Wij wonen op de Pastorieweg27, in het huis van mevr.Wiersma
die helaasvorignajaaris overleden.Ztjwas in de zomer nog op de fietsbij
ons langsgekomenen heeft toen nog even van "haa/' bessen in de tuin
gesnoept.
Nu wat over onszelf ...
lk (Helga)ben in Den Haag geborenen toen ik twee jaar was, zijn mijn
ouders met mijn twee zusjes en broer in Pijnacker (tussenDen Haag en
Rotterdam)gaan wonen. Dus daar ben ik opgegroeiden in die tijd was
Pijnackerzo dorps als hier Kantensnu nog is. lk heb dat heerlijkgevonden.
Vanafmijn l Bdeging ik terug naar Den Haagom vioolte studerenaan het
conservatoriumen ben altijd in Den Haag blijvenwonen tot vorig iaar. En
nu beleef ik dat rustgevendedorpsgevoelopnieuwhier in Kantens!
orkestengezetenen vioollesNa mijn studie heb ik jaren in verschillende
sen gegeven,totdatin 1970onzezoonOnnogeborenwerd.Onnowas een
prachtigmooi kindje.Steedspahe ik papieren potlooden ging tekeningetjes makenvan dat grappigekleinemannetje.Dat tekenenvond ik zo prettig, dat ik beslootom daar wat meermeete doen.lk heb mijn map tekeningen onder m'n arm meegenomennaar de tekenacademiein Den Haag,
werd aangenomenen heb de avondopleidinggedaan zodat ik overdag
voor Onno kon zorgen en vioolle$en kon blijven geven.Zo heb ik jaren
muzieken beeldendekunstvrolijkafgewisseld.
geboren,vlakbijde duinenen de
lk (Rudy)ben in 1946 in Scheveningen
zee, en heb daar heel mijn jeugd gewoond.lk studeerdepiano op hetzelÍde conservatorium
als Helga en je begrijpthet al - wij ontmoettenelkaar
gingen
daar,
samenspelenen zijn nu al37 jaar getrouwd.lk heb de muziek
altijdalleenals hobbybeoefenden werkteop de TechnischeUniversiteitin
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Delft bij de Íaculteitdie destijdsMijnbouwkundeheette en nu Têchnische
Aardwetenschappen.
Daar heb ik lesgegevenin mineralogieen gesteentekunde en microscopischonderzoekgedaan met behulpvan digitalebeelwaarbij mijn opleidingaan de Fotovakschoolin de
danalysetechnieken,
jaren '80 mooi van pas kwam.Nu ben ik na bijna 40 jaar werken met vervroegdpensioengegaan...
Hoewelwij opgeleidzijn in louterklasslekemuziek,belevenwe tegenwoorvolksmuziek.In Den
dig ook veel plezieraan het spelenvan internationale
Haag speeldeHelga in het volksdansorkestRominkaviool en deed Rudy
de geluidstechniek.
Nu vormen we een speelduomet Helga op viool en
Rudy op accordeon.Ons repertoirebestaat uit honderdennummers uit
veel verschillendelanden.Ook vezorgen wil de live-muziekin Zweedse
danshuizenen begeleidtRudy een wereldkoorin Alphenaan den Rijn.
Voor de naastetoekomsthebbenwe leukeplannen:activiteitenbinnen het
dorp, tentoonstellingen
van eigen werk, muziekoptredens,
reizennaar lanmet Rudy'svak ...
den om de volksmuziek'teproeven",wat adviseurswerk
Maar eigenlijkdraaitallesvoorlopigmaarom één ding:verderopknappen
van huis en tuin.Dus blijvende meesteideeënnog evendromen.
Wie nieuwsgierig
is naar hoe het huis er nu van binnenuitziet,is van harte
welkom!
Rudy en Helga Ephraim

BROKANTENSRUIMTOP
Deze maand geldt nog steeds 10 procent korting op antiek en curiosa
(op=op),want we stoppenmet antieken curiosaen gaan alleenverder met
hobbymaterialen
en een klein gedeelteinterieurdecoraties.
ln week 40
komen er weer nieuwespulletjesbinnen,waarondernieuweboeddha'sen
a ndereAziatischeinterieurdecoraties.
Zaterdag 11 novemberis er in de winkel een demonstratievan Makins
Clay, verzorgddoor Petra Kerkhoven.Mocht u nog een workshop willen
plannenbij Brokantensin oktoberof november:er is alleennog ruimtein
week 41 en 48. Wees er dus tijdigbij! Dit om eventueleteleurstellingen
te
(gegevendoor Mina Woudstra)
voorkomen.Voorde Scrapbookworkshops
kunt u kijkenop www.redscrap.nl
.
Omdat wij voornamelijkverder gaan met hobbymaterialen,
zouden wij het
heel erg fijn vinden wanneeru ons laat weten wat u graag aan aanbod in
de winkelzou willenaantreffen,zodat wij ons assortimentaan uw wensen
kunnenaanpassen.
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Sint Anthoniusconcert georganiseerddoor het CSCW;
LUSTRUMconcert
Op zaterdag 28 oktober vindt het jaarlijkse Sint Anthoniusconcertweer
plaats_inde kerk.Dit keer hebbenwe een bijzonderezangervoor u. Het is
Henk Scholte.Hij is lid van de groep"ToÍ{"en heeftvele malenopgetreden
met de band in binnen-en buitenland.
Hij heefteen uitgebreidrepèrtoirein
het Gronings en vertolktop bijzonderewijze pure volksmuziekmaar ook
chansonsvan liedjesvan de straattot serieuzeliederen. Samen met zijn
kompaan Bert Ridderbos,die zeeÍ veel verschillende instrumenten
bespeeld,wordt het een zeer gedenkwaardigoptreden.Via de folderdie u
in de brievenbuskrijgt,volgennaderegegevens,maar houdtde 28steoktober alvastvrij in uw agenda.
SPEURTOCHTIN HET JEUGDHONKTE KANTENS
Op vrijdag 20 oktoberkunnende inwonersvan Kantens,groot en klein,
jong en oud, deelnemenaan de jaarlijkseSPEURTOCHT.
vorig jaar was
een groot succes en ook dit jaar wordt er weer een spannendetocht uitgezet waarbij hoofd en lichaamactief aan de gang kunnen.Na afloop staan
entrtensoepen pannenkoekenklaaren voor de prijswinnaarszijn natuurlijk
aantrekkelijke
en lekkereprijzenbeschikbaar.
Uw krijgtbinnenkortde folder in uw brievenbus.

A CAPELLA KOOR

JONGESEN \ilICHTER
WARFFUM'

o.l.v. David van Royen

zoEKT:Bas / Bariton
Het koorbestaatuit l5 enthousiaste
zangers.
Het repertoireis zeeruitgebreid:
vanklassiektot popmuziek,
van traditioneeltot spiritueel.
Wie wil ons gezelligekoor komenversterken?
wij repetercnop de donderdagavond
in Dorpshuis"Agricola" in Baflo
Korn gerustvrijblijvendeenpaarkeermeekijkenen meezingen.
Meldje w'eleven aanbij:
AnnetMathlenettel 0595--124360
/ Thijs van derLinden tel 0595--t25602
of stutueen berichtje naar:j ongesenw'
ichter,Sthotmail.
com
Zie voor meerinforrnotie,repertoireenfoto s.'r,vlvw'jongesenrvichter.nl
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Begraven rond de kerk in Kantens.
NOEM MIJ MARA
Als je van de historievan je omgevinghoudt,dan moet je zeker eens op
het oude kerkhofbij de kerk rondkijken.Bekijkde oude grafstenenen ga
de symbolenen teksteneens lezen.Zo vind je aan de zuidzijdevan de kerk
vijf grafzerkenvan een familie,namelijkde familieUuldersma.Dezefamilie
heeft op de boerderij gewoond waar nu de familie Vaatstrawoont. Jan
Derks Uuldersma kocht de boerderij in 1811. De boerderij heet
Sywertsmaheerd,in het verleden genoemd naar de familie Douwe
Sywerts.De laatsteUuldersma'sdie er woondenwaren Jan en zijn zuster
Martje.Ook deze kondenniet goed met elkaaroverweg.In het verledenis
over de familieeen vers geschrevenwelkeonder een borrel bij Ritsemain
de kroeg werd voorgedragendoor Compaan; hij was indertifd boerenknecht bij Uuldersma.Over de familie Uuldersmais door één van hun
nazaten een boek geschrevenin 1951 en wel door mevrouw N.A.M.
Wijchgel.Het boek heet'Noem mij Mara'.De schrijfstervertelt:"Toenik
klein was vertelde mijn grootmoeder ( Anje Rikkerts Wierenga welke
gehuwd was met Harke Jans Uuldersma) vaak uit de bijbel. Ze zocht dan
voor mijverhalen op en dikwijls koos ze de geschiedenis van Ruth. Nu nog
hoor ik haar sfem. Noem mij niet Naomi: noem mij Mara, want de
Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Als kind voelde ik dat het
lussen mijn grootmoederen oom en tante niet goed was. lk had dan ook
diep medelijdenmet haar."Als je de grafzerkenrechts van het pad zuidzijde gaat lezendan zie je een stukjevan'Noemmij Mara'.....
De slang op de
grafzerk
is
Ouroboris; het is
een
eeuwigheidsymbool.De
slang met de
staart in de bek,
een cirkel vormend, is een oud
voor
symbool
leven en dood.
De vlinderis een
Chr. icoon. De vlinder doelt op de ziel en is het symboolvan onsterÍelijkheid.De grafzerkvan Jan Derks Uuldersmaen zijn vrouw MartjeValksBolt
en van hun twee kleinkinderen.
Toen indertijdde kerk door schuldenverkocht was, kwam in de vergaderingvan de kerkenraadvan 25 januari de
ouderlingJan Derks Uuldersmamet de tijdingdat de gemeente,volgens
een zojuistdoor hem ontvangenbericht,alle hoop mocht koesteren,dat ze
eerlangdoor tussenkomstvan de koningweer in het bezit van haar kerkgebouwzou komen.Het verhaalging indertijdronddat Uuldersmazelf per
koets naar de koningwas geweest.
15

geacht/ de
/ van / Jan Derks Hierrustde manen vader/ zooalgemeen
Ter gedachtenis
/ datmoet
/ te hoopdathijnunader/ is bijdenHeergebragt
/ in levenlandbouwer
Uuldersma
/ aanhendiehembewenen
den18/januarij1860 nu troostverlenen
Kantens
/ overleden
jaren/ echtvan/bijna73
/in deouderdom
genootvan/ MartleValksBolt/ nalatende
zes/ kinderen.

Tergedachtenis
/ van/ MartjeValk BoltI
overleden
de 5 april/ 1862in denauderdomvan/ ruim71jarenwedw- van/ Jan/
DerksUuldersma
zes/ kinde/ nalatende
ren

/ haarstofnaastharen
Hierrustin aardrqks
killeschoot
/ beweend
/ dehoop
echtgenoot
doorharelieveknderen
/dat beidenzijnin
kanslechts
hunrouwenverminderen
't
genoten
leven
eeuwig
leven/ verboven'taardrijk

Deze twee, onderstaandekleinegrafzerkenmet een geknaktebloem zijn
voor hun kleinkinderen.
Ze ziin naasthun grootoudersbegraven.De ouders
van deze twee kinderenzijn op de begraafplaatsin Kantensbegraven.Hun
gedenkplaat(zie foto) ligt helaasin scherven.

/ Tergedachtenis
van/ AafkeH. Uuldersna
/ geb.
Tergedachtenis
van/ Jan HarkesUuldersma
geb.12april1863
3 juli 1874/ dochtervan
/ overleden
21febr.1866
/ zoon 2l april1874/ overleden
van/ HarkeJ. Uuldersma
/ en AnjeR.Wierenga
/ en AnieR.Wierenaa / HarkeJ. Uuldersma
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Rustplaats
vanH.J. Uuldersma
15febr.1827
Geb.te Kantens
Overl.te Kantens
12juli 1924
vanA. R.Wierenga
Echtgenoot
Sieuwertsmaheerd

Ter gedachtenisvan / GerhardJans
Uuldersma
/ geborendenI maart1815/
overleden
den18januarij1867
/'t gaatal tot
niet'tzijnvreugd
of druk/ eenzaligeindis't
waargeluk.

Rustplaats
vanA.R.Wierenga
Geb.
teWinsun
2l juni1837
Overl,
te Kantens
I febr.
1917
Echtgenote
vanH,J.Uuldersma
Sieuwertsmaheerd
Het boek "Noem mij Mara" (een aanrader!)is een familieroman.
U zult het aan
één stuk lezen.De namenvan de personen in het boekzijn jammergenoegwat
veranderd.Het zal u aangrijpenhoe de
familiemet elkaaromging.Na veel aangrijpendegebeurtenissenzal het boek
eindigen net als de scherven van dit
laatste graf. De laatste bewoners van
het geslacht Uuldersma dat op
Siewertsmaheerdwoonden,waren Jan
en zijn zus Martje (beidenongehuwd).
Ze bewoondeniederapart een gedeelte
van de boerderijdaar ze niet best met
elkaaroverwegkonden.ln 1948kochten
Roelof Vos en ziin vrouw Alberdiena
Grietjevan der Kooi Sieuwertsmaheerd.
Jan Uuldersmableef tot zijn dood (in
1960)bij de familieVos wonen.In 1969
werd de boerderijgekochtdoor de familie Vaatstra.

Ook deze grafzerkis te vinden op het kerkhof,het is van Gerhard Jans
Uuldersma.Hij was vrijgezelen heeft tot zijn dood op Siewertsmaheerd
gewoond.Door de mensenin het dorp Kantenswerdende mensenaltijd
Uildersmagenoemden Jan werd Jan Oel genoemden Martje werd ook
Martje Oel genoemd.Ouderenonder ons zullen hen nog herinneren.Ze
waren in de ogen van de mensen in het dorp wat apart.Toen Martje ziek
17

opgenomen
werd, werd ze bij de familieJan Knot aan de Stitswerderlaan
en verpleegd tot haar dood. Zelts in het BoerderijboekMiddelstum
Kantensis men eigenlijkdoor dit taalgebruikop het verkeerdebeen gezet
en schrevenwe ook Uildersmain het boek op.

Rustplaats
van
JanUuldersma
Geb.2lmaart1867te Kantens
nov.1955aldaar
Overl.23

van
Rustplaats
MartjeUuldersma
Geb.26febr.1859te Kantens
Overl.19
aug.1944aldaar

Ga eens op het kerkhofde gravenzoekenvan deze familie.Ze hebbeneen
grote rol gespeeldin onze dorpsgemeenschaptijdens de Cholera-epidemie in 1866,waarbijvelen zijn overleden.Ook hier in het dorp zijn toen
soms hele gezinnenbinnenenkeledagen dood gegaan.Door de burgemeestervan de gemeente Kantensen Middelstum(FranqoisPlaat) werd
de familie Uuldersmagevraagdof op hun land een barak mocht worden
gemaakt,waar de slachtoffersvan de cholera behandelden opgebaard
mochten worden.Ze gaventoestemmingen de barak werd geplaatstop
het land aan de Bredewegtussenhet huisvan de familieO. Poolen de weg
naar de boerderijvan de familieVaatstra.Ook naastefamilievan de familie Uuldersmazijn toen door de Choleraoverleden.
Geert de Boer
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NIEUWSVAN HET KANTSTERJEUGDHONK
tiid om's avondsgezellignaar
De zomer is biina voorbiien dus is het weer
ontmoeten,lekkerbijkletvrienden
het jeugdhonkte gaan.ie kunt Oáar|e
Hetjeusd!:".ï_!:
maken!
vrienden
;ilÉe
senen*iu *""í;ËUffi';;i
uur en vrll21'30
tot
uur
geopendop *oànJáó ; donderdagvan 19'00
aantalactieen
weer
staan
Er
dag en zaterdagvan 19.00uur to1áà]SOuur'
wat acties
ook
het
van
ieugdhonk
viteitenop het programmaen t"n kan
verwachten!
ziin;
De activiteitenvoor de komendemaanden
30 september:
aanvang:
geopend)
kleding:
entree:

7O'SPARTY
is vanaf 19.00 uur gewoon
20.30uur ( het ieugdhonk

14 oktober:
aanvang:
entree:

BIERFEST!!
20.30uur
gratis

18 november:
aanvang:
kleding:
entree:

PROUDTO BE FOUT PARTY
20.30 uur
een prils!
wie de meestfoute kledingaan heeft kriigt
gratis

70'Soutfit
gratis

WehopenjullíesneltezieninhetKantsterjeugdhonk!

,,HETHoGELAND,HETLAGELAND...''INPRIJSVERLAAGD
water Land Dijkenwierden is in
Het boek "Het Hogeland,het Lageland.
uit en de
prijs verlaagO.Eiiifn reóOst""i dan 570 exemplaren'de^deur
per stuk'
24'€
nu
vanaf
is
Dá
grootsteonkoslen,i;n t"rugu".A]ànO órip
Kantens'
in
en kadootjes
per 3 stuks€ oO.i;;*Uó.q" U';ináf"'" UtoóOies
aan de
per 3 stuks bii de schriiver'óf ziin vrouw: M.A. Holtman
7, 9995 ND Kantens'
Usquerderweg
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Even voorstellen:
Timans getrouwdmet ReinderBlaauwwiekelen
Miranda Blaauwwiekeljaar
oud.
ben 23
lk werk op de naschoolseopvangvan kids2bin winsum.
Waar kom ie vandaan?
lk ben gebórenin nottut, heb daar 3 jaar gewoonden ben toen verhuisd
naar Zandeweer.
Hoe ben ie in Kantens terecht gekomen?
in Zandeweerontmoeten ben toen heel
lk heb Reinderof fr"t voetbalveldbij hem ingetrokken.Zogaat dat als je verliefdbent'!
"n"t "l
Doe je mee aan bepaalde activiteiten in het dorp?
bii w KRC en ik zit
van de activiteitencommissie
Ju,lÉ ben vice-voorzitter
kinderspeelweek'
de
van
bestuur
in het
Omschriif iezelf in 5 woorden:
Behulpzaam,eig lief, lachebekie,sociaal, en een "zunige miegerd"!
Hahaha.. ..
Met wie zou ie een dagie willen ruilen?
Zou het eigenliikniet weten.
Wat is ie favoriete gerecht?
Stampot rauweandiiviemet spekies.
In welke tak van sport zou iii wel wereldkampioenwillen worden?
Kunstschaatsen.
geven?
Aan wie zou ie graag een rondleiding.ggo.tie dgrp wille.n
kinderspeelde
góu
met
liefst
hót
enK3,
Bouwer
o"
Éi'ii",
Àan Bert
"n
week!
wat vind je het leukst om te lezen in het Lougniis en wat zou ie willen
veranderen?
ziln
lk vind het erg leuk om alle nieuwtiest9 lezendie er de afgelopenliid
pen.
hoeft
Er
de
van
doorgeven
vind ik toch het
gebeurd,maa-rtiei teut<ste
dus niks te veranderen!
Tot slot aan wie geef ie de Pen door?
lk geef de Pen door aan José de Jong'
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NIEUWSVAN HET DIERENPARK
De plaatsingvan het nieuwedierenverblijfis voltooid!De buitenkantis al
geschilderden binneninis men bezig om stalletjeste metselen,waar
straksin de winterde dierenkunnenovernachten.Ook moet er nog verlichting binnen worden aangebracht.Zoals men ziet op de foto's is de Fam.
Werkmandruk bezig en het resultaatmag gezienworden.
Tot slot: als er mensenzijn die oud brood overhouden,hoeft u het niet in
de containerte gooien,u kunt het langsbrengenbij de Fam.Werkman,
Bredeweg13 in Kantens.De dierenzijn blij met het oude brood.
GW

1291,40EUROVOORKWF KANKERBESTRIJDING!
in KantendRottum/Stitswerd
en
De collectevoor KWF Kankerbestrijding
heeft 1291,40euro opgebracht.Wie de
ZandeweerlEppenhuizen/Doodstil
collectantheeft gemist kan alsnog een gift overmakenop giro 26000 ten
in Amsterdam.Met het geld dat de colname van KWF kankerbestrijding
lectantenhebbenopgehaald,kunnenwe meer onderzoekmogelijkmaken.
Onderzoekwaarmeebetere en minderingrijpendebehandelingentegen
kanker ontwikkeldkunnen worden.De KWF afdelingdankt iedereenvoor
zijn of haar bijdrageaan de collecte.Voor meer informatiekunt u kijkenop
http://www.kwfkankerbestriidimg. nI of bellen naar 0800-0226622.
SJOELCLUB"KAANSTERWICHTER"KANTENS
Voor het nieuweseizoenzijn we op zoek naar nieuwedames. Het is altijd
heel gezelligbij ons op de sjoelclub.De eerstewoensdagin oktoberbeginVindje het leukom te sjoelenen een avondjeuit te
nen onzeclubavonden.
't
zijn, dan ben je welkom in het Schienvat.Vanaf 20.00 uur tot ongeveer
22.00uur.Wil je meer informatie,bel dan met TruusWever (0595-552757).
Totziens!
Het bestuur Sjoelclub "Kaanster wichter"
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EEN CAMPINGIN KANTENS?
Veel mensen in Kantens zullen zich al wel eens hebben afgevraagdwaar
in het dorp eigenlijk een camping zit. Wanneer men namelijk door de
Kooistraat loopt, ziet men een bordje bij nummer 7 staan met de tekst
"campingbeheerder". Nu het campingseizoener bijna opzit, wordt het toch
tijd om dit eens uit te leggen.
was
Aan het beginvan de bouwvakvakantie
het nog mooi weer om lekker lang buitente
zitten. Verschillende mensen uit de
Kooistraat en Meidoornstraatbelandden
's
daarom avondsbij iemandin de tuin om
nog evenwat te drinken.Toen dezemensen
bij elkaar zaten, werd er eens door iemand
de opmerkinggemaakt:"Het is net of we op
de campingzitten".En toen verscheenhet
beruchte bordje, dat er nou nog steeds
staat.De buurtgenotenhoefdenelkaarmaar
buitente zien,of het gesprekgingweerover
de camping.Er werd zelfs een bingoavond
g e h o u d e ni n d e k a n t i n ej,a . . . . . . . . .z. o n d e r
prijzen. Door de campinggastenwerden
zelfsenige klusjesgedaanin het speeltuintje op de hoek Kooistraaten Meidoornstraat.
De heg werd geknipten achter de heg werden paaltjesgeplaatstmet een stalen draad, zodat de kinderen niet meer met hun fiets door de heg kunnenrijden.Ook is er een
afualbakgeplaatstwaar de troep in kan. lemand melddezich met caravan
voor een plekjeop "meikooi",maar de campingbij de campingbeheerder
beheerderwas dan weer in geenveldenof wegente bekennen.
lk vermoeddat er dan ook wel veel zwart kampeerderszijn geweest.Toch
het reglementnog maar eens nalezen......Er volgt binnenkortnog een
en dan zit het campingseizoen
er weer op.
afsluitingsavond
Een campinggast van campíng "meikooi"
AGENDASCHIENVAT
Oktober
3
4,18
4 , 1 1 ,1 B
9
25
27

09.45uur
1 9 . 3 0u u r
1 9 . 3 0u u r
1 9 . 3 0u u r
1 9 . 3 0u u r
1 9 . 3 0u u r

Volksdansen
Handwerken
Bridgecursus
VDK
Vergadering
Bridgen
Sieradenmaken (Vrouwenraad)
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MAKEN.
WORKSHOP
DianaKoningwil op 27 oktobera.s.een workshopsieradenmakenvoor
ons verzorgen.
Zij heeft inmiddelsweer heel veel nieuw en bijzondermateriaal,zodat u
aan het eind van de avond met een fraai sieraad,in de vorm van een armband, hanger,horloge,broche of wat dan ook, naar huis kunt gaan. Voor
deze gelegenheidhoeft u geen startgeldte betalen.Alleen de kostenvan
het materiaalkomenvoor uw rekening.
Datum:vrijdag27 oktober;
Aanvang:19.30uur;
Plaats:Schienvat,beneden;
Kosten:gebruiktmateriaal;
Aantaldeelnemers;minimaalB, maximaal20.
Opgavevóór 20 oktoberbij: mw. CathrienSteendam,tel.:551633 of mw.
Jantje Groenhof,tel.: 551228.
WORKSHOPTAPASMAKEN.
wil ons op 13 novembera.s.een verBirgitFlUg,Kokaan Huisuit Stitswerd,
scheidenheidaan lekkerehapjesleren maken.Tapaszijn erg "in" en dat is
niet verwonderlijk.Ze ziin gezelligen lekker als hapje, maar kunnen ook
als completemaaltijddienen.
samen met brood en andereingrediënten,
Datum:maandag13 november;
Aanvang:19.00uur;
Plaats:Schienvat,beneden;
Kosten:de kostenworden hoofdelijkomgeslagen,maximaal ongeveer€
7,00 p.p.
Opgavevóór 1 novemberbij mw. CathrienSteendan,tel.: 551633 of mw.
Jantje Groenhof,tel.: 551228.
ZWEMMEN:GOEDVOORU !!
Er zijn een paar plaatsenvrij gekomenin de zwemgroep.We zwemmen
iedere maandagmiddagin Appingedamen vertrekkengezamenlijkvanaf
het Schienvatom 12.50uur.Mochtu zin hebbenom mee te doen, kunt u
voor verdere informatieen/of opgave contact opnemen met mw. Jantje
Groenhof,tel.: 551228.
HANDWERKEN:
OPROEP!!
Er is plaatsvoor enkelenieuwedeelneemsters.
Dit seizoenbeginnenwe
met de doorstop/weeftechniek.
Aanvang:maandag9 okober a.s. en verderiedere14 dagen;
Plaats:bij Hannyde Vries, Bredeweg 20;
Tijd:15.00uur.
Wilt u mee handwerken,neemt u dan evencontactop met Hannyde Vries,
lel.:431749.
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OUILTEN.
Wij willende mogelijkheden
onderzoeken
voor een cursusquilten.Mochtu
hier belangstellingvoor hebben, neemt u dan even contact op met mw.
CathrienSteendam,tel.:551633.
TEKENEN/SCHILDEREN.
Het vorigseizoenwarende deelnemersaan de "snuffelcursus",
die gegeven werd door dhr. Ruud Caspers.zo enthousiast,dat we hem hebben
gevraagdook dit seizoenweer een cursusvoor ons te willenverzorgen.U
hoort nog precies wat het wordt (waarschijnlijktekenen) en wanneer de
cursus van start gaat.
KERSTSCHIKKEN.
Dit lijkt nog erg ver weg, maar noteert u hiervoorvast vrijdagavond15
decembera.s. Henny Homan uit Rottum,wil dan n.l. weer met ons een
Kerstdecoratiemaken.U hoort nog hoe en wat.
VERVOERSHULPDIENST.
Zoals wij u al eerderberichthebben,voorzietde hulp bij vervoernaar arts,
ziekenhuisetc. in een behoefteen wordt hier regelmatiggebruik van
gemaakt.Om onzehuidigechauffeursniette veelte belasten,zou het mooi
zijn als nog enkele mensenons team zouden willen komen versterken.
Speciaalvoor de rittenietsverderweg. De vergoedingbedraagt€ 0,20 per
km. Voor verdereinlichtingenen aanmeldinggraag bellen met Charlotte
F u n k e nt,e l . :5 5 1 0 8 4 .
Hopelijkmakenwe er met elkaarweer een gezelligseizoenvan en doet u
allemaalenthousiastmee met de diverseactiviteiten.

DEVROUWENRAAD.

Mens.
leefje,
leef dan ook goed,

Over alle hoogten,
door alle diepten
zul je gaan,

leef dan
in weer en wind,
seizoensgewij
s,

méns,
elementairmens
zulje zijn.

leef dan
met huid en haar.

Uit:
['ïerendarje er bent
Hans Bouma
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OPHALENOUD PAPIER
Zalerdagmorgen28 oktoberom 9.00 uur bij de weg klaarzetten.
Zet uw papiertijdigen voor de ophalerszichtbaarbij de weg. Oud papier
en kartongraag inleverenin dozenof papierenzakken.Voor informatiekan
"Poppedijn",
men zich wendentot de contactpersoonvan Peuterspeelzaal
HarriëtWassink,lel 434644.
OPHALEN KLEIN CHEMISCHAFVAUKLEINEELECTRISCHEAPPA.
RATEN
Op maandagmorgen23 oktoberkunt u bij het personeelvan de chemokar
uw klein chemischafval inleveren.Heeft u kleinchemischafval aan te bieden dan kunt u dit, in de week voorafgaand
aan de inzameling,
telefonisch
doorgevenaan het gemeentebedrijf,
tel. 437662.U kuntook een e-mailsturen naar algemeen@eemsmond.nl.
Uw afualwordtvanaf uw huis meegenomenOok afgedanktekleineelectrischeapparatenzoals koffiezetapparaten, strijkijzers,broodroosters,boormachines,haadóhns,electrischetandenborstels,mixersetc kunt u gratismeegevenaan de chemokar.

VIERINGEENWORDINGHERVORMDEGEMEENTEEN DE GEREFORMEERDEKERKIN KANTENS
Op zondagmiddag24 septembervond in de Antoniuskerkin Kantensde
dienst van eenwordingplaats van de HervormdeGemeente KantensStitswerden de GereformeerdeKerk van Kantensplaats.Voorgangerin
deze dienstwas Ds. R.P.Oosterdijkuit Haren MartinSprengerbespeelde
het orgel en het NicolaiEnsembleuit Harenverleendehaar medewerking
aan deze dienstmet koorzangvan Bach en Mozart.De praesesvan de kerkenraad,de heer J. de Kam, opendedeze feestelijkediensten attendeerde de aanwezigenerop dat de kroonluchtersna een opknapbeurtin
Haarlem weer in de kerk aanwezig waren. De kettingenwaaraan deze
kroonluchtershingenzijn vervangendoor rechtestangenen de heer De
Kam dichtte een symbolischebetekenisvan eenwordingaan deze verandering.Het monumentaledoopvont,dat in de laatsteeeuw dienstgedaan
heeftals bloemenvaas
bij boerderijKlinkenborgen uiteindelijk
in depot bij
het GroningerMuseumwas opgeslagen,stond nu weer in volle glorieop
zijn plek waar die hoort,namelijkin de kerkvan Kantens.
Na afloopvan de officiëledienstmaaktenvier genodigdengebruikom de
ProtestantseKerk van Kantens-Stitswerd
te feliciterenmet deze eenwording.Als eerste.maakteoud-predikant
de heer HG. Nortieruit Oegstgeest
gebruikvan de mogelijkom nog eens"ziin"vroegeregemeentetoe te spreken Hij brachteen aantalaardigeanekdotesuit het verledennaar voren en
deed dat op een manierdat er ook nog gelachenkon worden.De volgende spreker was destijdsde opvolgervan Nortier,de heer 't Hoofd uit
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Daarnasprakenook nog de heerJ. de Jong,namensde kerkHardenberg.
voogdijvan de buurgemeente
in Usquerten de heer J. de Jager,namens
de VrijgemaakteGereformeerdekerk uit Kantens.
Na de dienst en de toesprakenkondende kerkgangersnaar het onlangs
verbouwdeSalem voor koffieen een drankjeen speciaalvoor deze gelegenheideen bruidsgebakje.
OPBRENGST ACTIEDAGT.B.V.RESTAURATIEVAN DE ROTTUMER
KERK
Deze actiedaggehoudentijdensde Open Monumentendag
op zaterdag9
septemberis een groot succes gewordenMede geholpendoor het fraaie
nazomerseweer hebbenvele mensen Rottum bezochtom met name de
rommelmarktte bezoeken.De romney-loodsvan Homan en het plein
ervoorwarende geheledag in gebruikvoor een groterommelmarkt.
Er konden na afloopvan deze dag de volgenderesultatengeboektworden
- Opbrengstplasticspaarvarkenin het dorpshuis:17,50euro.
- Manifestatiedorpshuiszaterdagavond20 euro.
- Opbrengstcafé Batema.25 euro.
- Verkoopvan boekenledemaen Tilbusscherin het kleinehuisje.45euro.
- Verkoopkaarsenen ansichtkaarten
in het kleinehuisje56,45.
- Opbrengstrommelmarktin de romneyloods.
1.132,98
De totale opbrengstvan deze actiedagt.b.v.het restauratiefonds
is daardoor 1.296,93euro geworden.
MichielHenrueijer,
van de StichtingRottumerKerk,spreektvan
bestuurslid
een geweldigresultaat.Het resultaatovertrofin iedergevalzíjnverwachtingen De Stichtingis enormgeholpenmet dezeopbrengsten heeftdeze bijdrage in grote dank aanvaard
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