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KERKDIEN'TEN.
PROTESTANTSE
GEMEENTEKANTENS.STITSWERD
Kantens,Antoniuskerk
4 juni 11.00uur ds. E.J.Struif,Oostenruolde;
GrunnegerDainst.
Pinksterenk
11 juni 10.00uur ds. P.C.'t Hooft,Harderwijk;
aÍscheiden bevestiging
ambtsdragersk
18 juni 19.00uur ds. R.P.Oosterdijk,
Haren;vieringH. Avondmaal
2 5 j u n i 1 ' 1 . 0 0u u r m e v r A
. . M u l d e rA, s s e n k
k = kindernevendienst
GEREFORMEERDE
KERKVRIJGEMAAKT
TE KANTENS
4 juni

9.30 uur
1 4 . 3 0u u r
1 1 j u n i 9 . 3 0u u r
1 4 . 3 0u u r
18 juni 9.30 uur
1 6 . 0 0u u r
2 5 j u n i 9 . 3 0u u r
1 4 . 3 0u u r
21uli
9.30 uur
14.30uur

ds. E.VenemaPinksteren
leesdienst
d s .E . V e n e m H
a e i l i gA v o n d m a a l
d s .E . V e n e m a
ds.T. Groenvelduit Usquert
d s .J . M .H a a ku i t U l r u m
d s .E . V e n e m a
d s . M . E . B u i t e n h uui si t B a f l ol e e r d i e n s t
ds. E.Venema
ds. M.E.Buitenhuis
uit Bafloleerdienst

C H R G E R E FK E R K K A N T E N S
4 juni
5 juni
11 juni
18juni
25 juni

1 0 . 3 0u u r
17.00uur
9.30 uur
9.30 uur
19.00uur
1 0 . 3 0u u r
17.00uur
9 . 0 0u u r

leesdienst
ds. Ester,dienstin Thesinge.
Zangdienst
in Thesinge.
ds. J Sijtsma,openbaregeloofsbelijdenis.
ds.J Sijtsma,dienstmet belangstellenden.
leesdienst
ds. v d Toorndienstin Thesinge.
e n 1 4 . 3 0u u r l e e s d i e n s t

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900 - 9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen:
D.L.W.de GraaÍ,Eenrum
5-6 juni
7 - 8j u n i
G . J .H e u v i n kU
, lrum
, oppersum......
1 0 - 11 j u n i L . d e n H a r t o g L
1 7 - 1 8j u n i J . A . J H
.......
. o f t ,L o p p e r s u m
24-25juni J.D.Buwalda,Bedum
L.G.Jager,Bedum
1-2 juli
A.M.van Waes,Uithuizermeeden
8-9 juli
'f
5 - 1 6j u l i M . J .R u t e n f r a n sL,o p p e r s u m . . . . . . .
22-23juli C.H.de Lange,Leens
29-30juli H. Meursing,Middelstum

..0595- 49 19 49
. . . . . 0 5 9 -54 0 2 0 1 5
. . . . 0 5 9 6- 5 7 2 8 1 8
0 5 9 6- 5 7 2 8 1 8
......050- 301 39 94
..050- 301 54 62
.....0595- 41 36 84
. . 0 5 9 6- 5 7 2 8 1 8
- 57 14 27
.........0595
..0595- 55 22 92

Op zaterdagen zondagis er om 11.00 en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartsteleÍonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R.Boelema.Praktijk:
Groensingel
38, 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.
Verloskundigenpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595 557131
voor dringendevragenof voor de bevalling:06 13731172
BEGRAFENISVERENIGING
KANTENS
Uitvaartverzorging:
BOERSEMA
tel.:059542 28 05

Ledenadministratie:
G.S.OMTA-ARKEMA
tel.:0595 55 26 23

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

VAN DE REDACTIE
Een weekjelaterdan gewendvalt't Lougnijsweer bij u op de deurmat.Dit
is het één na laatstenummervoor de zomervakantie.
Het laatstenummer
voor de zomervakantiekomt op donderdag29 juni uit, daarna pas weer
plaatsvinden
beginseptember.Mochtener in de zomervakantie
activiteiten
in één van onze dorpen en u wilt uw mededorpsgenoten
daarvanop de
hoogtebrengen,dan moetu uw kopijvoor 21 juni aanleverenop de gebruikelijkeadressen.Denktu hieraan?
ln de periodevan 26 juni Vm 8 juli vindt onze jaarlijksecollectevoor't
Lougnijsweer plaats in Rottum,Stitswerden Kantens.Ook bij u zal een
collectantaan de deur verschijnen.
De redactievan 't Lougnijszorgter jaar
in jaar uit weervoor dat u maandelijks
een gratisexemplaarvan 't Lougnijs
ontvangt,waarverenigingen
en dorpsgenotenhun nieuwsen activiteitenin
kunnen plaatsen.Wij bevelende collectedan ook hartelijkbil u aan en
hopen dat u ons middelseen ruime bijdrageblijftsteunen.Alleen door
financiëlesteunvan u zal'l Lougnijsnog jaren blijvenbestaan!
OPROEPBED & BREAKFAST
Voorhet komendenummervan 't Lougnijsis de redactieop zoek naar Bed
in Rottum,Stitswerden Kantens.Mocht u een
& Breakfastmogelijkheden
Bed & BreakÍasthebbenen u vindt het leuk dat hier aandachtaan wordt
geschonkenin't Lougnijs,dan verzoekenwij u om voor 10 juni contactop
te nemen met FrouwkeDoornbos(tel. 557250).Alvast bedanktvoor uw
medewerking
!
De redactie
BEGRAVENRONDDE KERK IN KANTENS
ln de vorige editie van 't Lougnijshebt u het eerste deel over het begraven
in en rond de kerk van Geert de Boer kunnen lezen. Hieronder kunt u het
vervolg lezen.
Voordater uitvaartverenigingen
waren,werdeen dorp in een kluftverdeeld,
die vaak bestonduit enige straten.Oorspronkelijk
diendende kluftenniet
alleenvoor het regelenvan begrafenissen
in de buurtschappen,
maar voor
alle'noabersdiensten'zoals
bij ziektenen rampen.Een iederwas verplicht
hieraanmee te doen, je had toen de zorg voor elkaar.Bij het begraven
moestde gehelekluftaanwezigzijn,ook de vrouwenwarenverplichtte volgen. Voor een kluÍt werd een reglementopgestelddie begon met: "W[
ondergetekenden,Naburen en Kluftlieden, wonende
verklaren door

dezen gezamenlijk overeen gekomen te zijn, om het navolgende
Reglement tot een regel en wet in onze nabuurschapte stellen, naar welk
de naburen zich zullen hebben te gedragen ten einde de nabuursplichten
op een behoorlijken voet en geregeld kunnen worden waargenomen."
Hiernavolgdendan allerleiartikelenwaaraanmoestwordenvoldaan.ln de
Ommelandenwerdenin alle dorpenin de Fransetijd dezeKluften(verenigingen)opgericht.ln begin 1900verwaterdendeze Kluftenen kwamener
andereregelingenvoor in de plaats,zoalsde lijkkoetsen laterde auto met
uitvaartverenigingen.
De Kerkstraatwas in het verledenaltijd de lijkweg
voor het kerkhofen latervoorde begraafplaats.
Op de oude kerkhovenwas
vaak de gewoonteom enige keren met de overledenenrond de kerk te
lopen,zo werdende kwadegeestenafgeleid.ln Kantenswerd hiervoorin
gebruikt.Als men nu op het kerkhofkomt,zijn
het verledende Kerkhofsweg
er veel graÍzerkenverdwenen.Een aantalzerkenzijn in het koor van de
kerk geplaatst.Op het kerkhofzijn nog 32 zerkenzichtbaaraanwezig.Veel
mensen lopen in de regel zo voorbíjdeze oude graÍzerken,maar neem
eens de tijd en lees en bekijkde symbolenwelke met grote kunst hierop
uitgebeiteldzijn.Zo is er nog een grafzerkvan de vijftiendepredikantvan
de kerk in Kantens,welke heel bijzonderis. Er zijn tot op heden32 predikantenvoor de Sint - Antoniuskerkbenoemdgeweest.
Op de foto staat de grafzerkvan Wilhelmusvan der Tuuk.Hij is 30 jaren
predikantín Kantensgeweest.Hij was op één na het langstpredikantin
was predikantin
Kantens.Johannusvan der Linde van Spranckhuijzen
Hij is geborenín 1766
Kantensvan 1789tot 1846,dus 57 jarenpredikant.
en was gehuwdmet HelenaSibenga,geborenin 1767 en overledenin
1840.
Op de gratzerkstaatgeschreven:
Hier rust de Weledele Heer
WILHELMUS v.d. TUUK ,
Gedurende30 jaren predi=
kant te Kantens,alhier overleden 7 October 1877.in
den ouderdom van 61 jaren
Boven de tekst een familiewapenschildmet daar boven een
graven kroon.Aan de zijkanten
guirlandesof te wel lauriertakken. Dit is een kenmerknieuwe
stijl naar Fransemode de Orde
Francais',wat betekentkrachten
en is in de Franse
ovenruinning
t i j d 1 7 9 5- 1 8 1 3i n g e b r u i kg e n o -
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men. Aan de onderzijdedrie rozen,dit is in de Chr. lcon van martelaarschap (bloeden liefde).Drie rozenis ook het symboolvan de drievuldigen fierheid.
Het hertbetekent:
zachtmoedigheid
heid,een geluksembleem.
Als Chr. lcon.:de ziel die zich als een dorstendhert laaÍt aan de zeven
betekent:
bronnen,de H. Sacramenten(Ps. XLll). De drie klaverbladen
tot de
Redgerecht,Zijlrechten Colatie of te wel het Patronaatsrecht
De Haan is in de Christelijkesymboliekeen zinnebeeldvan
Kerspelkerk.
Christus,die overde duisterniszegeviert,die de mens uit de slaapvan de
dood oproepten naar de opstandingen het lichtvoert.Ook is de Haan een
zinnebeeldvan berouw(Petruszijn berouwbegon bij het kraaienvan de
Haan).De Haan is dan ook een zinnebeeldvan boete en berouw.Ook is
de Haan aan de GermaanseoppergodOdin (Wodan)gewijd:de Haan zit
in de Wereldboom,de top van de boom reiktetot de hemelen spreiddezijn
takken over de gehele wereld uit en de Haan zat hoog in de kruin en
scheiddehet goedevan het kwade.Ook is de Haan een vruchtbaarheidssymboolin de landbouw.De Haandoet op vele kerktorensdienstals windwijzer, ook daar overziet hij de wereld. Toch nog een Germaans
Godenteken?
Wilhelmusvan der Tuuk is geborenop de boerderij"De AndereWereld"
15,Toornwerd.
Op het kerkhoÍvanToornwerdligteen grafStitswerderweg
zerk met hetzelfdefamiliewapenals van Wilhelmusvan der Tuuk. Deze
gratzerkis van zijn grootvaderJan Arnholdvan der Tuuk,overleden1825
in Usquertligt eenzelfdegraÍzerk.
Ook op de begraafplaat
te Toornwerd.
Geert de Boer

KANTENS
BEGRAFENISVERENIGING
verzorgdte hebbenvoor onze vereniNa vele jaren de ledenadministratie
ging, heeft Jolanda Wals het stokje overgedragenaan Gerda Omtadan kunt u dat
doorgeven,
Arkema.Wilt u zich aanmeldenof wijzigingen
aan haar doorgeven,bij voorkeurschriftelijk.
Voor slechts€ 9,=
De komendemaandkunt u een rekening venruachten.
p.p.of € 18,= per gezin (kinderentot 18 jaar zijn meeverzekerd)
bent u al
tid.
Met vriendelijke groet,
Gerda Omta-Arkema,
namens Begrafenisvereniging Kantens

GROEP7 EN 8 OBS KLINKENBORGGESLAAGDVOORJEUGDEHBO
Na maandenvan eindeloos oefenenen heel wat
dingenleren over EHBO
en het menselijklÍchaam,
was het vrijdag 19 mei
zover. het Jeugd EHBO
examenstondop het programma.De kinderenvan
groep 7 en 8 van OBS
Klinkenborgwaren door
EHBO-jufFrouwkegoed
voorbereid op het examen, maar toch kwam
menigeeneen tikkeltjezenuwachtigop school.
's
examenafgenomen.Onderwerpenals het
Ochtendswerd het schriftelijk
vergiftiging,
kleineongevalmenselijklichaam,brandwonden,
botbreuken,
afgelen en flauwtekwamenaan bod.'s Middagswerd het praktijkexamen
van
nomendoor dokterWoltjeren EHBO-erLiesSikkensin het speellokaal
de school.De leerlingenmoesten2 verbandenaanleggenen een bewusteloos slachtofferop de juiste manier helpen.De leerlingenvan groep 6
fungeerdenals slachtoffer.
Ook moestende kinderen112 bellenen beademen op een beademingspop.
Het was voor veel kindereneen hele spannendedag. Maarde dokterkon aan het eindevan de middagalle kinderen
geruststellen,
want iedereenwas met vlag en wimpelgeslaagd!

's Avondswas er in de school
een Íeestelijkediplomauitreiking,waar veel
oudersen grootoudersbij aanwezigwaren.Zij kondenzien wat de leerlingen in de afgelopenperiodeallemaalgeleerdhaddenmiddelseen praktijkdemonstratieen een film.Tevensgaf dokterWoltjerantwoordop enkele
vragendie de jonge EHBO-ersvoor hem opgeschrevenhadden.Aan het
einde van de avondkregende leerlingenuit handenvan de dokterhun
Jeugd EHBO diplomaen verblijddejuf Frouwkehen met een mooie roos
en het EHBOspeldje.Daarnaging de hele groepmet de juf en de dokter
gezamenlijkop de foto.
De geslaagdeleerlingen
zijn:lngeborgAalders,Stefanode Angelis,Yasmin
de Boer, Jeen van den Brink, Meera Hayes, Evelien Homan, Thom
Hovenkamp,Shannonvan Meggelen,Lara Milano,SylvanaMus, Bendert
Schelfhout,Damas Schelfhout,BradleyVenema, Marijn Wals, Jessica
Weveren MarloesWoudstra.
WANDELVIERDAAGSE
UITSTEKENDVERLOPEN
Van maandag15 mei Vm donderdag18 mei was het weer zover'.de jaarlijksewandelvierdaagse
in Kantens.Elke avondging rond 18.00uur een
grotestoetenthousiaste
lopersvan startvanuit't Schienvat.Er werd uitsluitend 5 km. gewandelden de tochtengingen naar Rottum,Middelstum,
Toornwerden richtingEppenhuizen.Halverwegeiederetocht werden de
lopersgetrakteerdop wat drinkenen iets lekkers.Op de laatsteavondkon
iedereen een mooie medaille in ontvangstnemen en stond menig
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(groot)ouder
met een bos bloemen.Er liependit
de loperste venruelkomen
jaar 83 lopersmee, terwijl7 loperseen dag meeliepen.
Anja Knipperuit
Kantensliepvoor69 2gstekeermee en was dit jaar,wat het aantalkilometers betreft,de "oudste"loper.Het goede weer zorgdeer mede voor dat
een grootsucceswerd.
het wandelfestijn
KANTENSWEER EEN SUCCES
KONINGINNEMARKT
weer plaatsrond
Op zaterdag29 april vond de jaarlijksekoninginnemarkt
de Hervormdekerkin Kantens.De dag begonronduitslecht:regenen zelÍs
aan het
een hagelbuiteisterdende vroegevogelsdie de marktkraampjes
opzettenwaren.Even leek het erop dat de gehelemarkt naar't Schienvat
werd verplaatst,maar gelukkigbrak rond half 10 het zonnetjedoor,om de
heledag te blijvenschijnen.
Er was weer van alleste koop op de markt,van plantentot "rommel",van
kaarten.Veelverenigingen
stondenop de markt
oliebollentot zelfgemaakte
om hun kas wat te spekken.Ook werdener door de KaansterVlinthippers
gegeven,welke zeer in de smaak vielen.Tot slot nog de
2 miniconcerten
de familieEvenhuisaan
uitslagvan de prijsvraagvan de EHBO-vereniging:
in de glade Oosterweghaddenop één na het juisteaantalverbandrollen
zen vaas geraden.Zij werdenlaterdie dag nog verblijdmet een overheerlijkeslagroomtaart.
PRIJZENKONINGINNEMARKT
Monicazijner op de prijBij het enveloppentrekkenbij vrouwenvereniging
te weten nr.97,53, 96
zentafelin Salemnog vier prijsjesnietopgehaald,
en 91. Ze liggenbij mij thuis,Usquerderueg5 in Kantens.
Gerda Bos

,/ De Wit & Doornbos
Administratieve,

Financiële Senrice en Advisering

ry Zakelijkedienswcrlening
mer eenPersoonlijketint
ffi

Hoofdstraat lllest 32A 9981 AD Uithuizen
Tel. 0595-43 49 99 - Fax 0595-43 49 49
E- mail: info@dewitendoornbos. nl
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WEGWERKZAAMHEDEN
in en rond Kantenszijn in volle gang. Binnen de
De werkzaamheden
kom
zijn
de meeste werkzaamhedenafgerond. Buiten de
bebouwde
richtingMiddelstumen Usquert,wordt de
bebouwdekom, respectievelijk
komendetijd onderhandengenomen.
De werkzaamheden
op het trajectKantens- Usquertomvattennaasteen
nieuw wegdek ook het vervangenvan twee bruggen, namelijk de
desgevraagdgaf men aan dat het wegdek
Eelserdertil
en de Heldendertil,
van deze bruggenniet vlak wordt, maar wordt teruggebrachtnaar de nu
Ook de
bestaande staat uit overwegingenvan landschapsbehoud.
Zodrade bruggeneruitgehaald
Klinkerborgerbrug
zal wordenvervangen.
uiteraardgeen gebruikwordengemaaktvan de
zijn,kan er bij calamiteiten
ingesteldom dit soort
weg Kantens- Usquert.Er wordteen calamiteitenlijn
zakenop te vangenen op te lossen.De noord - zuid verbindingennaar
Rottumzullenwel open blijven.Bewonersvan Rottumzullenvia Stitswerd
moetenrijden.Openbaarvervoerzal ook hiervia de inzetvan kleinerebusworden.De vervangingvan het wegdekloopt in Usquert
sen gerealiseerd
tot aan het spoor.Mochtener nog lopendezaken m.b.t.de wegwerkzaamhedenzijn,dan kuntu dezevia de emailmeldenaan de VDK (f2hbramhugodegruijter@hetnet.nl).
VoorzitterBram de Gruijter zal dan het een en
de ProvincieGroningen.
anderoverbrengenaan de opdrachtgever
VDK
JAARVERGADERING
Kantensis op donvan de Vereniging
Dorpsbelangen
De jaarvergadering
't
derdag1 juni,om 20.00uur in Schienvat.
STAATBUSLIJN61 OP DE TOCHT?
De afgelopenwekenhebbenwij ons in Kantensmoetenbehelpenmet het
openbaarvervoer.Op de fiets naar MiddelstumoÍ wachtenop een UVO
busje,die snelgevuldzijn.Kortomfijn dat het zo kon,maar het is behelpen.
De aÍgelopenwekenhoordede VDK dat de kans grootis dat wij onze buslijn niet terug krijgen.Na de zomervakantieworden de bruggen bij
TussenMiddelstum
Eelswerden Helwerdvernieuwd.
en Uithuizenis er dan
geen busvervoermogelijk.Dit kan opgevangenwordendoor het plaatsen
van noodbruggen,
maar vanwegede kostenzien de gemeenteen de provinciehiervanaf.Bij Arrivakosthet nu al geld en dat zal na de vakantieniet
minderzijn.Als er geen klachtenzijn of komenover het ongemakvan een
niet aanwezigebuslijnzal men bij Arrivahet argumentvan: "een niet rendabelelijn"of onder het mottovan: "het is het aÍgelopenjaar ook geluktJ'
lijn 61 schrappen.
Geziende houdingvan de gemeenteen de provincie
over het niet plaatsenvan noodbruggenvinden zij dit kennelijkbest. De
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kans is dan groot dat wij wordenveroordeeldtot de belbus.Wederomfijn
dat het zo kan, maar het is behelpen.Niet meer spontaanop visitegaan.
Pech als je een uur eerdervrij bent uit school(je bus is bestelden komt
nieteen uur eerder)en weereen maatregeldie tot gevolgheeftdat de leefbaarheidvan ons dorp afneemt.
Het bestuurvan dorpsbelangen
wil iedereendie klachtenheeft of klagen
wil over het'busvervoerin ons dorp vragendeze klachtenin te dienenbij
de gemeenteEemsmond(0595-437555)
of Arriva(0900-2025385).
Wacht
niet af tot de belbuskomt,want dan zijn we net te laat.
Namens Dorpsbelangen Kantens
Herman Wassink
NAZOMERFEESTOP ZATERDAG26 AUGUSTUS
Het duurt nog wel een tijd,maarzet de datumvast in uw agenda:zaterdagmiddag26 augustusis er een gezelligebarbecuevoor de inwonersvan
Kantens.We hebbenplannenom verschillende
spannendeactiviteitente
combinerenmet een smulfestijn.
U krijgtnog naderberichtin uw brievenbus en we komen langs met een bestellijstvoor de barbecue.De middag
is voor iedereenuit het dorp, jong en oud, nieuw en vertrouwd.Laat uw
agendaleeg 26 augustusen kom naar het nazomerfeest.
CommissieCSCW
NIEUWSVAN B.V.R.O.D.
Het dóstÍeest2006 begintop donderdag6 juli en duurttot en met zondag
9 juli.Het programmazal in het volgendenummervan 't Lougnijsbekend
wordengemaakt.
Op zaterdag8 juli organiseertb.v.r.o.d.
samen met de Vrouwenraaduit
Kantenseen middagvoor 50 plussers.Dit met medewerkingvan Shanty
koor "de LopsterStormvogels"
uit Loppersum.Het Shantykoor is momenteel bezigmet het opnemenvan een cd. Hieroverlatermeer.
Op zaterdag8 juli vindener in de tent workshopsplaats.U kunt kiezenuit
het makenvan redscrap(scrapbook)
of het makenvan síeraden.Als u een
scrapbookwil maken, kunt u zich opgevenbij Mina woudstra,tel. 0649147576.Wilt u sieradenmaken, dan kunt u zich opgevenbij Diana
(Brokantens)tel. 0595-551029.
Bij voldoendedeelnamegaan dezeworks h o p sd o o r( m i n i m a a1l 0 m e n s e n ) .

Het Bestuur
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F E E S TB I J S P E E L T U I N V E R E N I G I N G
S 'PTR U D D E R N U S T
Afgelopendecember2005 bestondde speeltuinvereniging
alweer 12,5
iaar, dus dat gaanwe vierenin de speeltuinop zaterdag1o juni 2006 van
14.00tot 16.00uur met een grootspringkussen & een kinderzweeÍmolen, je kuntje latenschminken en een rit maken op een pony !! Alle kinderentot en met 12 iaarzijn van hartewelkom,ook de oudersen grootouders!De kofÍie,thee & de ranjastaanklaar!We gaan er een gezelligemiddag van maken!
Tevenswillenwij via dezeweg AnnekeOostingen AlbertVeldmanbedankenvoorhun inzetbinnende speeltuinvereniging.
Neliede Vriesuit Rottum
en Jan Ammeraaluit Kantenshebbennu zittinggenomenin het bestuur.
We wensenbeideveel succesbinnende vereniging!!
Tot zaterdag10 juni!
De speeltuinvereniging
AGENDASCHIENVATJUNI 2006
De meestevereniningen
hebbenhun "zomerstop"
al weer ingevoerd.
Voorjuni staatnog het volgendegepland:
1 2 j u n i 1 9 . 3 0u u r
2 1 j u n i 1 9 . 3 0u u r
221uni 19.30uur

v e r g a d e r i nVg. D . K .
Bridgen
vergadering
Schienvatbestuur.

Vader
Vader is nog zo viíaal,
vader heeft een topconditie,
ook al is z'n koppie kaal
en al hist ie soms een pietsie.
Vader tennist elke dag,
doet wat jonge kerels dejen,
gist'ren is ie onverwacht
bij de ping-pong uitgeglejen

En nou mot ie onder 't mes.
tot zijn grote droe/ènis
ik denk dat hij nu op zaal zes
weer zo oud wordt als ie is.

Uit: 24 rozen
TbonHermans
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DAMCLUB"HET LEERTVANZULF''

I

J

Gastvrij onthaald op Mentheda.
bij Klaasen InekeOomkenste huize
Op 20 april warenwij uitgenodigd
Na
ter afsluitingvan het damseizoen200512006.
Menthedate Middelstum,
pand,waarbijook de klokdoor het schitterende
een uitvoerigerondleiding
ken in het torentjegeluidwerden,stond de koffieklaar.Hiernawerd een
gehouden,verdeeldover2 groepen.
klein"sneldamtoernooi"
De uitslagwas (bovenste2 plaatsen)
G r o e p1 : 1 . R . W i j p k e m a
2. J. Wierenga
G r o e p2 : 1 . M . H o l t m a n
2. J.Zwerver
Wij werden uitstekendvoorzienvan een natje en een droogje.Nadat we
afscheidvan het echtpaarOomkenshaddengenomen,fietstenwij voldaan
naar huis.Het was een geslaagdeavonden voor herhalingvatbaar.
NNDB sneldamavond.
te Garrelsweergehouden.
Op 21 aprilwerd de traditionelesneldamavond
ln
dedener 45 dammers
mee.
totaal
ook
leden
deed
van
onze
aantal
Een
mee.Enkeleledenvan ons behaaldende eersteprijsin hun groep,n.l.:R.
Wijpkema,D. Holtmanen J. Wierenga.

l
t
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Onze voorzitter is verhuisd.
Onze voorzitterDick Holtmanis inmiddelsverhuisd.Hij was sinds 1989 lid
van onze vereniging,werd in 1993 benoemdtot wedstrijdleider
en vanaf
1994 gekozentot voorzitter.
Hij streedvele malenom het kampioenschap
en werd vele malen kampioen.Wij verliezenin hem een actieflid en een
inspirerende
voorzitter.
Wij wensenDicken Ankeveel geluken gezondheid
toe in hun nieuwewoonplaats.
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Dry

cazgde/&o...

Even voorstellen
lk ben Jasperdê Kam, geborenin 1941te Middelburg(Zeeland).Gehuwd
Nu wonenwe aan
in 1966 met DirkjeHof, geborenin 1942te Vollenhove.
de Kloosterweg1 te Rottum.
Hoe ben je in Rottum terecht gekomen?
Na mijnstudieen 10 jaar bij een baasin de landbouwtechniek
o.a.bijJohn
Deere Nederlandte hebbengewerkt,heb ik samen met mijn vrouw het
landbouwmechanisatie
We zijn
bedrijfHielkemain Rottumovergenomen.
met 3 zonenpreciesvóór de zeer strengewintervan 1979 neergestreken
op de Jan BoenruegI (smederij)alwaar we 3 weken later volledig
insneeuwdenen de beroemdesneeuwwintermeemaakten.Wij dachten
toen dat het iederlaar zo Siberischwas. De jongensvondenhet prachtig,
vooraltoen ze niet naar schoolkonden.De jongensgenotenop het bedrijf,
met de vrijheiddie ze op het bedrijfhaddenen de grotemachines.In 1983
is onze 4e en tevenslaatstezoon Gijsbertgeboren;een echte Groninger.
Toenzijn we gaan wonenop Kloosterweg1, de boerderij.
Er is heel veel veranderdin de landbouwen de mechanisatie:
schaalvergrotingvan landbouwbedrijven
en saneringvan kleine bedrijven,ook de
"smederijen".
De laatste5 jaar houd ik mij bezigmet restauratieen revisie
van klassieketractorenen automobielen.
Sinds 2005 wonen Gert Jan en
zijn vrouw Lucienein de "smederij",nadatdat grondigen heel mooi is verbouwd.ln de werkplaatsrestaureerik tractorenen jeeps/auto's.
Zolangik
gezondmag blijven.
Doe je mee aan bepaalde activiteiten in het dorp? Zo ja, waaraan?
We hebbenheel actiefaan het dorpslevendeelgenomenen met plezier.
Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken?
's Nachtshoeftmen
mij nietwakkerte maken,dan slaap ik. Hoognodig.
Omschrijf jezelf in 5 woorden
"Luctoret emergo"
Wat neem je mee naar een onbewoond eiland?
lk ben geborenop een eiland(Walcheren)
en heb daar mijnjeugddoorgebracht,dus ik hoef niet meer naar een eiland,en zekerniet alleen
En tot slot, aan wie geef je de pen door?
Aan mijn schoondochter,
Mariekede Kam uit Kantens.
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GRONINGERMOLENWEEKEND
1OEN 11 JUNI 2006
Het GroningerMolenhuisheeftdit jaar gekozenvoor het thema"Korenop
de molen".Hiermeewordtbedoeld:zangkorenop de molen.Het Groninger
molenweekend
wordt hiermeein de provinciemuzikaalopgeluisterd.

De Kaanster Vlinthippers
Op zaterdag 10 juni verleent het amusementskoor"De Kaanster
Vlinthippers"bij de koren- en pelmolenin Kantensde gehele dag hun
medewerking.Er zal opgetredenwordenom 11.00 uur, 13.30 uur en om
15.00uur.Maarer zijn meeractiviteiten
op dezedag.Op het grasveldachter bij de molen zullen die dag oude tractorenworden tentoongesteld.
Tussen10.00en 11.00uur kan er gestartwordenvoor een molenÍietstocht
overongeveer25 km (deelnameop eigenrisico).De routebeschrijving
kost
2 euro.Na afloopkrijgtu een pannenkoeknaar keuze.Voorde jeugd zal er
een kinderzweefmolenen een vermaakzaakmet o.a. touwtjetrek en blikgooien staan.Natuurlijkis er koffiemet cake te koop in de molen.In de
stookhutzijn weer heerlijkepannenkoeken
te koop (speken naturel).Ook
wordter een priegelmarktgehouden,voor inwonersdie ietste koop willen
is dat de molendraaiten bij
aanbieden(vol is vol).Maar het belangrijkste
voldoendewind pelt of maalt.
Op zondag 11 juni is de molen vanaf 13.00uur open.Ook dan kan er
gestartwordenvoorde molenfietstocht
en is er natuurlijkkoffieen een pannenkoek.
De molenaar
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VERLORENMEDAILLE
was ik, HarriëtWassink,aanwezigals WillemOp de koninginnemarkt
Alexander,in het nettepak van Herman.Samenmet Lizanne("mijnvrouw
Maxima")kon men met ons op de fotovoor het goededoel"de kinderspeelweek".Om het plaatjecompleette makenhad ik een medailleop mijnjasje
g e s p e l d . . . . . M ajaerr, a
. a d th e t a l .
. . . . m e d a i l vl ee r l o r e n . . . . . . . . .
Voor Hermanis het een hele bijzonderemedaille.Hij heeft deze namelijk
gekregentoen Willem-Alexander
en Maximazijn getrouwden Herman in
Amsterdammee heeÍt geholpen(in dienstwas geroepen,zoals dat dan
met anderemedaillesgroot.De hoofheet).De medailleis in vergelijking
en Maximastaan erop en hij hangt aan een
den van Willem-Alexander
20) en het huis
oranjelintje.lk ben het verlorentussenons huis (Kooistraat
1).lk hoopdat iemandhem gevonden
van de Fam.Vriezema(KerkhoÍsweg
heeften terugwil geven.Vooreen anderis het een leukemedaille,voor ons
één met heelveel herinneringen.
lk hoopdat julliemij kunnenhelpen.
Groeten,Harilët Wassink(434644)
PRESENTATIE
BOEK KANTENS
U heefter evenop moetenwachtenmaar na tweejaar is het dan eindelijk
zo ver.
het boek gemaakt door en voor de inwoners van Kantens is bijna een feit!!
Op het momentdat ik aanschuifbij een vergaderingvan de boekcommissie wordende laatstepuntjesop de i gezet.Een aantalinterviewsmoet nog
gecomplementeerd
worden,verhalenwordennog een keer tegen gelezen
door de commissieleden
en de opmaakmoet nog in het geheleboekworden doorgevoerd.
Het boek wordt deze zomeraan u gepresenteerd.
De ideeënomtrentde
presentatieworden nog uitgewerktdoor de commissieleden.
Het belooft
een interessante
avondte worden,waarinu reedseen voorproefjekrijgtop
de inhoudvan het uniekeboek.Te zijnertijd zult u een mailingin de bus
krijgen,met daarinde exactegegevensen het programma.
Een grootaantalmensenheeftreedsingetekenden is ervanverzekerdeen
boekte bemachtigen.
Let op! de voorintekenprijs van € 25,- wordt gehandhaafd tot en met
juli 2006.
Wees er dus op tijd bij, na dezedatumwordtde verkoopprijsvan € 37,50
gehanteerd.
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Houd er tevens rekeningmee dat wanneeru één exemplaarbesteltuw
kind(eren)misschiente zijnertijd als zij het huis uitgaanook graag een
eigen exemplaarin hun boekenkastwillenhebbenstaan.
Als ik door het proefexemplaar
heenbladervalt het mij op dat het een overzichtelijkboek is met mooie foto'sen bijzondereverhalen.Dat het boek
mensen dichter bij elkaar zal brengen, staat voor de commissieleden
boven water. Dorpsgenotendie je nauwelijkskent, krijgen ineens een
gezicht.En de verhalenzorgenervoordat je genoeggespreksstof
hebtook
eens een praatjeaan te knopenmet een persoondie je eigenlijkhelemaal
niet kent.
Ten slotte wil ik u een uitspraakvan een commissielid,die pas kort in
Kantenswoondetoen hij zijn medewerkingverleendeaan het boek, niet
onthouden:'voordatik met het boek begon werd ik nauwelijksdoor iemand
gegroet, maar nu word ik door bijna iedereen begroet'.
Heeft u nog vragen aan de commissieleden
oÍ wilt u intekenenvoor het
boek, neem dan contactop met EstherHovenkamp.
Zij is te bereikenop:
(0595) 551242.
A.Y.H.
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THEATERMIDDAG
VAN DE ZONNEBLOEM.
De boottochtvan de Zonnebloemwas dit jaar alleenvoor mensendie in
een verzorgingshuis
woonden.Daarnaastorganiseert de Zonnebloem
op donderdag 12 oktober een theater-uitjevoor mensen die anders
niet oÍ bijna niet in de gelegenheidzijn uit te gaan.
Deze middag wordt gehouden in de Boegschroefte DelÍzijl. De
Boegschroefwas vroegereen visafslag,is geheelverbouwdtot een grote
waar400 mensenin kunnenen staatop het haventerrein.
evenementenhal
Programma:
Er tredenlandelijkbekendeartiestenvoor u op. Een luchtigcabaret/musicalachtigprogrammamet als titel:"Jeloog tegen mij", met medewerking
van Harry Slingervan Drukwerk,PamelaTevesvan Onderwegnaar morgen, Dannyde Munk,bekendvan musicalsen Antje Montero,bekendvan
musicalsen theater.Zijvoeren
een muzikaalblijspelop met zangen dans.
Er kunnen10 personenuit Kantens,Rottumen Stitswerdmee.Mensendie
hiervoorbelangstelling
hebben,worden door leden van de Vrouwenraad
naar de bus in Uithuizermeeden
of Uithuizengebracht.Bent u rolstoelafhankelijkdan kunt u zich met een rolstoelbusje,
die u zelf moet bespreken,
naar Delfzijllatenbrengen.
De kostenzijn € 12,- voor het theateren € 5,= Voorde bus. Inbegrepen
bij de prijs:koffiemet iets lekkersen frisdranknaar keuzemet borrelhapje.
Aangezien'tLougnijsin de zomermaanden
1 maandoverslaaten wij wel
tijdigmoetendoorgevenhoeveelpersonener mee gaan, kunt u zich tot 1
augustusaanmeldenbij CharlotteFunken,tel.551084,die u van alle informatiekan voorzien.
We hopendat er 10 personenmee gaan.
Vervoershulpdienst
We makenu nog eens attentop deze dienst.Hebt u vervoernodig naar ziekenhuis,huisartsof anderemedischeinstelling,
bezoekernstigzieke,bijwonenbegrafenisof crematie,het halenvan medicijnenof anderenoodzakelijkeboodschap,dan kunt u bellenmet CharlotteFunken,tel. 551084.

ll/asrom
Daarom hebben wij
die handen en die armen
om als het koud wordt rond je harÍ
elkaar te warmen.
Tbon Hermans.
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TE KOOP:
Leuk,antiekeiken2-zitsbankjeuit 1930.Opgeknapt,bekleedmet maïsgele pluche.€ 200,=
Donker houten 1 pers. Seniorenledikant
met z.g.a.n.matras en mooie
sprei.€ 75,=
Fam. Van der Hoek, tel. 551538.

VeneucrNc DonpsBELANGEN
Rorruru
€1OOO,VOORNIEUWEGORDIJNEN
We krijgen nieuwe gordijnenin het dorpshuis't
Kloostersteein Rottum.De oudegordijnenblekenbij controle door de gemeenteniet te voldoenaan de nieuwe eisen
voor brandveiligheid.
Bovendienwaren we ook wel eens aan iets nieuws
toe! Gelukkighebbenwe een subsidievan €1000,-van Het OranjeFonds*
gekregenom de kostente kunnen opbrengen.we hadden ook al een
bedragvan de SNS bank ontvangen.Binnenkortwordenzowelde toneelgordijnenals de gordijnenvoor de ramenvervangen.
* "het Oranje Fonds is het grootste,
nationale fonds op sociaal gebied. Per
jaar keert het ongeveer € 20 miljoen uit aan organisaties en projecten in
Nederland en op de Nederlandse Antillen en Aruba. Hierdoor bevordert
Het Oranje Fonds sociale cohesie, participatie, integratie en sociale veiligheid en vermindert het sociale uitsluiting. Het Oranje Fonds wil met deze
bijdrage een aanjaagfunctie hebben en voor de organisaties daadwerkelijk
een verschil maken in de opzet en uÍtvoer van hun project."
KINDERACTIVITEIT
MET MIRJAMBOUCHIER
In maart is MirjamBouchiermet de kinderenvan 5 en 6 jaar een middag
aan het werk geweestin het dorpshuis.De kinderenhebbenmet speciale
keramiekpotloden
tekeningengemaaktop voorgebakken
borden.De tekeningenhaddenals thema"hetdorpjerottum".Fantastische
huizen,bomen,
mensen......envooral heel veel bloemenverschenenop de bordjes.
ledereenheeft vreselijkzijn best gedaan en het was ook heel gezellig.
Mirjam heeft de borden geglazuurden gebakkenen pas toen ze uit de
oven kwamenkonje zien hoe prachtighelderde kleurengewordenzijn.De
kinderenhebbenieder hun eigen werkstukjebij Mirjamop kunnenhalen.
We zijn natuurlijkerg benieuwdhoe het jubileumbord
van Rottumeruit zal
zien.
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TWEEDEPAASDAGIN STITSWERD
Een heelaantalRottumerszijn op tweedepaasdagnaarStitswerdgetogen
op de boerderij,het eierenzoeken
om daar mee te doenaan de rondleiding
BedanktStitswerders...het
en eierenvervenen vooral het notenschieten!
was hartstikkeleuk!
EN DORPSHUIS
JUBILEUM25 JAAR DORPSVERENIGING
Rottumbestaandit jaar 25
Het Dorpshuisen de VerenigingDorpsbelangen
jaar.Op 14 oktobervierenwe ons jubileumuitgebreidin het dorp.Zowel's
middagsals 's avonds zijn er activiteitenvoor alle Rottumers;spelletjes,
toneelen live-muziekin het dorpshuis.Het hele jaar zijn er activiteitenin
het kader van het jubileum.Zo hebbende kinderenvan 6 tot 12 jaar in
januari met trainersvan circus Santellieen prachtigecÍrcusvoorstelling
gemaakten hebbende kleinstenin maart een creatievemiddag gehad.
van natuuren buitenzijn wordter in oktobereen wadVoorde liefhebbers
Daarkunnenwe een wandeling
dentochtnaarSimonszandgeorganiseerd.
makenoverdezezandplaat,om evenhet ideete hebbenom aan het einde
van de wereldte zijn.Of gewooneen boekjelezenbij de boot.
OPHALENOUD PAPIER
Woensdagavond
14 juni om 18.00uur bij de weg klaarzetten.
Zet uw papiertijdigen voor de ophalerszichtbaarbij de weg. Oud papier
en karton graag inleverenin dozen oÍ papierenzakken.Bij klachtenkan
men zichwendentot de o.b.s."Klinkenborg",
tel.551788.

IVN-ACTIVITEITEN
Op zaterdag24 juni organiseertlVN, afd.Noord-Groningen
een excursie
naar het Lauwersmeer.
Het is de bedoelingom te fietsenvan Lauwersoognaar Zoutkamp,onderweg orchideeënte zoeken,bijzondereplantensoorten
te bekijken,vogels
kijkenetc. Met de auto vanafZoutkampnaar de Kollumenruaard,
wandelen
picknickop de uitzichttoren
(of, als het regenteronder),
door struinnatuur,
via de Ezumakeegterug naar Lauwersoog.Gids Judith ter Horst.Tijd:
1 0 . 0 0t o t 1 5 . 3 0u u r .
Startpunt:parkeerplaatsbij zwembad De Breede (tussen Warffum en
Baflo),vandaarcarpoolenwe naar het Lauwersmeer.
Wilt u een fiets huren,meld dit dan voorafbij Judithter Horst,tel. 06-415
42937 of e-mail:judithterhorst@home.nl
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Op dinsdagavond 27 iuni om 19.30uur organiserenwij een rondleiding
tuinavond voor volwassenenbij een biologisch-dynamische
snijbloemenkwekerij,De GrooteArk in Oudeschip.Op deze avond kunnenwe in de
praktijkzien wat biologischtuiniereninhoudtnu alles in volle bloeistaat.
Entree:€ 2,50.(koffieen thee gratis).
Plaats:De GrooteArk, Toppinga'sweg 2, Oudeschip.
Aanmeldingvoorafis noodzakelijk
op tel.nr.06-415 429 37.
Beideactiviteiten
zijn publieksexcursies,
d.w.z.dat ook niet-ledenvan harte
welkomzijn!
FEESTELIJKEOPENINGHELWERDER
WIERDEN
en anderebelangstellenden
Op woensdag17 juni vond voor genodigden
de feestelijkeopening plaats van de Helwerderwierden.De Helwerder
wierdenis een gebiedjevan 6 ha en is gelegenten westenvan de provin2 km ten noordenvan Rottum.Sommigewiercialeweg Usquert-Kantens,
den groeiden uit tot grotere dorpswierden,zoals Kantens, Rottum en
Stitswerd.Helwerdis altijdeen kleinerewierdegebleven,een zogenaamde huiswierdewaaropenkeleboerderijenhebbengestaan.ln 1872werdde
laatsteboerderijop Helwerdafgebrokenen een eindjeverderopwerd de
huidigeboerderijNieuwHelwerdgebouwd.Sinds1970is de StichtingHet
eigenaarvan dezewierden.In 1997heeÍtde provinGroningerLandschap
cie Groningenhet projectWierdenen Waardenopgezetmet de bedoeling
te beschermenen een functie te
om waardevollelandschapselementen
geven. ln het kader van dit project en in samenwerking met
Landschapsbeheer
Groningenis het mogelijkgemaaktom de Helwerder
Wierdenopen te stellenvoor het publiek.De bossagesrondomde wierden
gekomenvoor bezoekers.
werdenflinkgesnoeiden er is een parkeerplaats
geplaatsten achterde wierdeis een bankEr zijntwee informatiepanelen
je geplaatstvanwaar men een prachtiguitzichtheeft op het kerkje van
Rottum.
werdenom 10.30uur ofÍicieel
en anderebelangstellenden
De genodigden
toegesprokendoor de directeurvan Het GroningerLandschap,de uitvoeren burgemeesterRenkema.DirecteurRita
der van Landschapsbeheer
Jansen van Het GroningerLandschapbedanktede provincieGroningen
voor de verstrektesubsidieom de wierdenop te knappenen open te stellen voor het publiek.Door deze subsidieis het voor de stichtingmogelijk
gewordenom weer een bijdragete leverenaan het behouden herstelvan
van Groningen.ln het bijzonder
het landschapen de cultuurhistorie
bedanktezij de eveneensaanwezigefamilieBijlstrauit Groningen,die in
het kader van hun SO-jarighuwelijksfeesteen gift schonken aan de
Stichtingin de vorm van de nieuwebank op de wierde.De uitvoerdervan
verteldedat men beginjaren negentigbegon met het
Landschapsbeheer
Tot halverwegein de vorige eeuw zijn
projectwierdenperspectievenplan.
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landschapselementen
we veelwaardevolle
kwijtgeraakt
door afgravinge.d.
afgraving
Ook de wierdevan Helwerdontkwamniet aan een gedeeltelijke
en ook boerenhebbenbij de bewerkingvan de grondeneen gedeeltevan
de wierdeafgevlakt.Gelukkigis er nu meererkenninggekomenvoor waardevollelandschapselementen
en de uitzichtendie men heeft vanaf deze
wierden.Het projectin Rottumis tweejaar geledengereedgekomenen nu
dus Helwerd.
Burgemeester
Renkemaherinnerdeeraandat dezewierdenooit zijn opgeworpenom bescherming
te biedentegenhoogwatervanafde Waddenzee.
De Waddenzeeis nu ver weg en als je nu om je heen kijktzie je twee markante punten:de wierdevan Rottummet de dorpskerken de bult van de
vuilstortbij Usquert.Aangeziende modernemens steeds meer vrije tijd
heeft en ook steeds meer gaat reizen,hoopt de burgemeesterdat deze
wierdenvaker door toeristenbezochtzullengaan worden.Ook om deze
redenis de burgemeester
blij dat dit soort initiatieven
wordenontplooid.
Na dit officiëlegedeeltewerd er in de open luchteen toneelstukopgevoerd
door de kinderenvan de openbarebasisschool
uit Usquert.Ondersteund
door het theaterbureau
lnthakauit Zoutkampen gestokenin middeleeuwse kledijlietende kinderende geschiedenisherleven.Na een verhaalvan
bedelaarsdie het kloostervan Rottumbezoeken,het uit de hand gelopen
bezoek aan een herberg,de pesterijenvan kinderenuit Rottum die de
rondreizende
bard Bernleflastigvielen,komter uiteindelijk
een ontmoeting
tussende FriesepredikerLiudgeren de blindebard Bernlef.Liudgerwilde
de bard bekerenen Bernlefvroeg hem om een teken.Liudgerlegde zijn
handenop de ogenvan de blindeBernlefen door Gods krachtzou Bernlef
hiernaweerhet lichtin de ogenhebbengekregen.Met behulpvan geluidsgenezingheel mooi uitgeen wat rookeffecten
werd deze wonderbaarlijke
beeld.De aanwezigenwarenna afloopvan dit theaterstukenthousiastover
deze opvoeringen konden nog even nagenietenvan een hapje en een
drankje.Speciaalvoor de bezoekerswas het wierdengebiedeven kort
gemaaid, zodat men ook even een kort wandelingetjekon maken.
Sommigebezoekersgaventoe voor het eerst op de wierdenaanwezigte
zijn.
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