't LOUGNIJS
Maandelijkse informatiekrant
voor de dorpen
Kantehs- Rottumen Stitswerd

26e JAARGANG No. 3

NOVEMBER
2006

REDACTIE:
ANEPS|E
Dhr.W.J.van der Bijl
tilcEvana,'Íam
eindredactie
,KOPllt
Mw. F.F.Doornbos-Dijkhuis,
Mw.J.E.van de Graaf
Mw.A.E. van der Hoek-Linstra
Mw.A.Y.Holtman
Mw.A.J.W.de Vries-Rennen
Dhr.G. Werkman
lnleverenvan uw kopij:
Per email: tlougniis@kantens.nl(FrouwkeDoornbos)
Per post: Bredeweg 1, 9995 PT Kantens (Anje van der Hoek)
De redactie houdt zich het recht voor kopij in te korten!
Administratie
adres:Oosterweg3, 9995VJ Kantens,tel.: (0595)5572 50.
t.n.v.'t Lougnijs.
Bankrek.no.34.22.1
7.933 RabobankNoord-Groningen
Wij verzoekenu om giftenover te makenop bovengenoemderekening.
Een abonnementvoor lezers buiten de genoemde dorpen en randgebiedenis mogelijk,door stortingvan € 15,00op bovengenoemde
rekening.'t 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 rg ang)
- € 1 5 , 0 0( e e n m a l i g )
H a l v ep a g i n a :€1 3 5 ,0 0(j a a rg ang)
Kwartpagina:€ 84,00(jaargang)- € 8,00(eenmal i g)

1994't Lougnijs.
Copyright
mitsonderbronvermelding.
Overnameuit dezeuitgavewordttoegejuicht,
't
Drukwerken verzorgingvan Lougnijs,geschiedtdoor:
DrukkerijSikkema,Hoofdstraat16 te Warffum.
De uitgave van dit blad wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Noord-Groningen

KERKDIEN'TEN.
gemeente
Protestantse
Kantens-Stitswerd
Kantens,
Antoniuskerk
1 nov.
19.30
uur deheerH.J.Dijkstra,
Gasselternijveenschemond;
Dankdag
voorGewasen Arbeid
ds.F.J.E.
de Lint,Haarlemk
Pernisk
C,E.Lavooij,
k
Kand.C.Tuma,Harkstede
de heerH.J.Dijkstra,
Gasselternijveenschemond
k
gestorvenen.
JaarI herdenking
EindeKerkelijk
Nade dienstkofÍiein'Salem'
k = kinderenvendienst

5 nov,
1 2n o v .
1 9n o v .
26 nov.

1 0 . 0 0u u r
9 . 3 0u u r
10.00
uur
9,30uur

Gereformeerde
kerkvrijgemaaktte Kantens
1 nov.
5 nov.
12 nov.
19 nov.
26 nov.
3 dec.

19.30uur
1 1 , 0 0u u r
14.30uur
9.30uur
14.30uur
9.00uur
14.30uur
9.30uur
14.30uur

ds.T,Groenveld
uitUsquertDankdag
u i tU i t h u i z e n
d s .A . G .B r u i j n
ds.J.M.HaakuitUlrumleerdienst
uitUsquert
ds,T.Groenveld
ds.J.M.HaakuitUlrumleerdienst
ds.K.A.vanderMeeruitLoppersum
ds.J.M.HaakuitUlrumleerdienst
ds.G.F,Overweg
uitSchildwolde
leesdienst

9.30uur leesdienst
1 6 . 3 0u u r d s .A . G .B r u i j n
u i tU i t h u i z e n

Chr.GereÍ.Kerk Kantens
5 nov,
9.00uur
9 nov.
19.30uur
12 nov. 9.30en 14.30uur
19 nov. 9,00en 14.30uur
10.30uur
26 nov.

ds.A.J.v.d.Toorn 14.30uur leesdienst
ds.M.P.Hofland
Dankdienst
voorgewasen arbeid
ds.J,Wessels
leesdienst.
17.00uur ds.G.P.M.
v.d.Linden
leesdienst

Rottum
beginnen
om 19,00uur,
Allediensten
29 ok.ds.J. denAdmirant
12 nov.ds.
J. denAdmirant
H.A.
R.Schripsema
26 nov.dhr.
10 dec.ds.
J. denAdmirant
Ockels
26 dec.
Kerstfeestds.E.B.G.W.

WEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:0900 - 9229(0,10euro p.min.)
Tandartsen:
28-29okt. F.H.Bennink,Ten Boer ..050- 302 27 20 of 0595 - 46 44 33
4-5 nov.
J.F.Perdok,Baflo
......0595- 42 27 23
11-12nov. H.J.Timmerman,Uithuizen
.0595- 43 17 16
- 43 16 42
18-19nov. P.Brouwer,Uithuizen
....
......0595
- 44 15 45
25-26nov. B. Fledderus,
Winsum...
......0595
2-3 dec.
J.D.Buwalda,Bedum.....
.....050- 301 39 94
9 - 1 0d e c .
B . F l e d d e r u sW, i n s u m . . .
. . . . . . 0 5 9-54 4 1 5 4 5
Op zaterdagen zondagis er om 11.00 en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandarts telefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel38, Middelstum.
Voor het makenvan afsprakenvan ma. t/m vr. tussen 8.00-8.15uur,
tel.06 - 51255926.
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
Uituaartverzorging:
Ledenadministratie:
BOERSEMA
G.S.OMTA-ARKEMA
tel.:059542 28 05
tel.:059555 26 23
Gelieve wíjzigingenbij huwelijk, samenwonen,geboorte en/of verhuizíngen
door te geven aan de ledenadministratie

VAN DE REDACTIE
Zoals velen van u inmiddelshebbengezienof gehoord,is ons redactielid
Anje van der Hoekweer uit het ziekenhuisontslagenen zal ze verderthuis
herstellen.
We zijn blij dat de langeziekenhuisperiode
er voor haar op zit.
Oost westthuis best,zal ik maar zeggen!Totdecemberzal Anje haartaken
't
voor Lougnijstot een minimumbeperken.Ze hoopt in het nieuwe jaar
weer met een frisèe start met onze dorpskrantte beginnen.Wij kijken er
naar uit!
't
In dit nummervan Lougnijs,naastde aankondigingen
van allerleiactiviteiten, treft u veel interviewsaan.Zo leest u het verhaalvan Nederlands
Skeeler kampioenAdriaanvan Velde,hoe het gaat met de verbouwwerkzaamhedenvan de familieKuipersaan de Langestraatin Kantensen komt
u meer te wetenover "de Witte Lelie".Totslot zal MenkoHoltmanu het één
en ander vertellenvan de historievan de doopvontvan Kantens.lk wens u
veel leesplezier.
Frouwke Doornbos. eindredacteur
Binnengekomengiften
J.S.te K.
J.L.B.

€ 25,=
€ 25,=

Wij danken u voor uw gift.
OPBRENGSTCOLLECTEFONDSVERSTANDELIJK
GEHANDICAPTEN
De collecte Fonds VerstandelijkGehandicaptenheeft voor Stitswerden
omgeving€ 122,70opgebracht.Alle geversworden hartelijkbedankt.
Mevr.H.T Wibbens-lwema
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In gesyttef<
vvtet...
Adriaan van Velde
Deze keer was ik in gesprek met Adriaan van Velde. Hij woont met zijn
ouders en fiveejongere broers aan de Oosterweg ín Kantens, waar ze een
melkveebedríjfhebben. Als hobby heeft hij skeelerenen schaatsen,en dit
gaat heel goed. Zo goed zelfs dat hij afgelopen zomer Nederlands kampioen is geworden op de 300 meter individuele tijdrit. Reden genoeg om
Adriaan een keer op te zoeken en hem aan het woord te laten.
1t

{kitteíÍ}n{X.. rll

Adriaan als Nederlands Kampioen op de 300 meter skeeleren
Het Nederlands Kampioenschap
De Nederlandsekampioenschappenwerden in Harderwijkgehouden en
duurdedrie dagen.Het was bestemdvoor 14 en 15 jarigen. Zo'n skeelerbaan ziet er uit als een wielerbaanmet oplopendebochten,heefteen lengte van 200 meter en wordt ook wel piste genoemd.Met dit Nederlands
kampioenschaprijd je zes afstanden.De kortsteafstandwas 300 meter en
dit is een individuele
tijdrit.Op deze afstandis AdriaanNederlandskampioen geworden.Alle andereafstandenrijd je in groepjes.Op de 1000 meter
is hij 3e gewordenen op de andereafstandendrie keer4e en een keer 5e.
Met zifnteam van Groningenzlinze 2e geworden.Dat was met de estafette (de zogenaamdeaflosrace).De naam van de skeelerclubis Y.V.G.

De traíningen
Door Adriaanwordt er in de week veel getraind.Tweekeer in de week gaat
hii naar Ten Boer, want daar is de dichtstbijzijndeskeelerbaan.Deze
afstand is op de fiets goed te doen.
De baan in Ten Boer is voor iedereentoegankelijk.Je kunt er ook deelnemen aan skeelerlessen.
Voorde nationaleselectiewordt één tot twee keer
in de week getraind.Deze trainingenworden ergens midden in het land
gehouden.Het moet goed bereikbaarzijn voor iedereenen er moet een
goeie skeeleóaan aanwezigzijn. Hij gaat vaak samen met anderen naar
deze trainingentoe. Ook traint hij één keer in de week met het team van
Noord Oost Nederland.Dit team bestaat uit skeeleraarsdie in Friesland,
Drenthe en Groningenwonen.Verderwordt er thuis ook nog een beetje
getraind: hardlopen,fietsen en een beetje krachttrainingen.Zelf noemt
Adriaandit hersteltrainingen.
Het buitenland
Afgelopenzomer is Adriaansamen met de Nederlandseselectienog twee
weken naar ltalië geweest.In het gebiedaan de Adriatischekust ten hoogte van Rome werd meegedaanaan wedstrijden.De groep bestonduit vier
jongens,vier meiden en vijf junioren,die een klasse hoger rijden. Het
skeelerteamwerd begeleiddoor een bondscoach,assistenten een fysiotherapeut.Soms doet Adriaan ook individueelmee met wedstrijdenin
Duitslandof België.Daar doen dan vaak veel andere goede skeeleraars
aan mee.
Schaatsen
Schaatsenin de winter is net zo belangrijkals skeeleren.Afgelopenwinter
is hij nog 6e gewordenop het NederlandsKampioenschap(NK) junioren
op de ijsbaan Kardingein Groningen.Het komend schaatsseizoenhoopt
hij zich weer te plaatsenvoor het N.K.voor junioren,maar daarvoormoet
nog wel hard getraindwordenen er moetensnelle tijden geredenworden
op de ifsbaanvan Heerenveen.Er wordtdan geschaatsttegen jongensdie
evenoud en ouder zijn. In novemberkomende eerstebelangrijkewedstrijden die meetellenvoor plaatsingvoor het N.K..
Als ik op het laatstvraag wat hij later wil worden,antwoordthij: "Dat weet
ik nog niet".
Namens alle lezers van het Lougnijswensen we je veel succes met je
skeeler- en schaatscarrièreen misschien horen we nog veel over jou"
Bedanktvoor dit gesprek.

G.W.

SINT MAARTEN. EEN KORTVERHAAL
Martinuswas de zoon van een rijke koopman.Lang geledenwas hij soldaat in het Romeinseleger.Op een dag reed Martinusmet een groepje
soldatennaar een grote stad. Het was koud en mistig.Martinushad zijn
fange mantelgoed om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijkwarm.
Ze haddenhaast, want ze wildenvoor donkerbinnende stadsmurenzijn.
Toenze bij de stadspoortaankwamen,stapteer plotselingeen arme man
op hem af. Hij had geen schoenen,geenjas en geen sokkenaan.Je kon
aan hem zien dat hij het erg koud had.
"Wat is er met jou aan de hand?"vroeg Martinus."Ach",rildede man, "ik
heb het koud en ik heb zo'n honge/'. Martinusdacht even na. Hij zou zijn
mantelwel willehgeven.
Maar in die tijd mochtensoldatenzonder mantelde stadspoortniet in. De
mantelhoordebij hun uniform.Wat moestMartinusnu doen? Hij kon die
arme man daar toch niet zo maar latenstaan?
Plotselingkreeghij een goed idee."lk geef hem de helftvan mijn mantel.
Dan kan ik de anderehelftomgeslagenhouden!"Hij deed zijn mantelaf.
Trok zijn zwaard en hakte de mantelin twee stukken.Eén stuk gaf hij aan
de arme man. En één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders.Daarnapakte
hij zijn beurs en gaf de man wat geld. De arme man was erg blij. Nu had
hij een manteltegen de kou en wat geld om eten te kopen.Hij bedankte
Martinusen vertrok.En Martinus?Die reed daarnatevredenmet zijn soldatende stad binnen.
Het verhaal van Martinus en de arme man is een oud verhaal.Maar nog
altijd vieren we het feest van SíntMartinus... S,nÍ Maarten. Elk jaar, op
11 november (de $ertdag van Martinus), gaan kinderen met een lampíon
en een vrolijk liedje bij de mensen langs. Om ze licht te brengen ... vrolijk
te maken. U zult in dit nummer van 't Lougnijs enkele (on)bekende liedjes
tegenkomen.

H í . r k o r . n w í im e tl í . h t i . r . u n
het ís $;nt lv4áa*enfee'st
laat ons hí., .o lrr'lg níet staan
ïo.
dat is níet qoed qe*ee st.

ufg.brunJ
Onu k"".ip ís h"aast
zeq nooít, we qeven níets
$ï"t |u4a"*.íia díe beste man
ài. g^f ont .lt{d i"tu.

AGENDA'T SCHIENVAT.
NOVEMBER
7 -14-21-28 09.45uur
1-15-29 19.30
uur
1-8-15-22 19.30uur
2
09.30uur
I
19.30uur
13
18.00uur
13
1 9 . 3 0u u r
16
1 9 . 3 0u u r
21
20.00uur
28
20.00uur
29
1 9 . 3 0u u r
30
20.00uur

Volksdansen
Handwerken
Bridgecursus
Plattelandsvrouwen
Schienvatbestuur
Kokenvrouwenraad
VerenigingDorpsbelangenKantens
CSCW
Plattelandsvrouwen
Ledenvergade
ring Advendo/Kaa
nsterVlinthippers
Bridgen
JaarvergaderingSchienvatbestuur

VERVOERSHULPDIENST
Betreft stremming N998 van Kantens naar Usquert.
Daar onze chauffeursgedurendedeze stremmingeen aanzienlijklangere
route af moeten leggen, zijn wij helaas genoodzaal<lde kosten voor het
ophalenvan medicijnenuit Usquerttijdelijkte verhogenvan € 1,00 naar €
2,50. De stremmingstaat tot nu toe geplandtot medio maart 2007"
De vrouwenraad

scfroonfreiísspecinfiste

Kstb
D"
Kelly Stoffers
Kolpendestraat 5
9995 PS kantens
tel:0623971285
E-mail :K-stoffers@home.nl

Ab q u LN,,r
n lr r'r'X,
iBe[gerustv'oorc'ríj6fijvendeinformatie

BERNLEFTHEATERPRESENTEERT:
Theatergroep MEMENTO met "APPASSIONATA"
Zondag 5 november í 5.00 uur in het Bernleftheater - Usquerderweg23 in
Helwerd (Rottum).
Na de FransebeeldhouwsterCamilleClaudelin 2004 nu de Russische
revolutionaireInessaArmandals hoofdpersoonvan een toneelstuk.Zij was
relatiemet hem hebbevriendmet Lenin en zou zelfs een buitenechtelijke
ben gehad. De piano speelt in het stuk een belangrijkerol. De titel
"Appasionata"is ontleendaan een pianosonatevan Beethovenen verwijst
naar de lievelingsmuziek
van Lenin,die lnessavoor hem speelde.En de
titel slaat op haar karakter:alles moet wijkenom zich aan de revolutiete
wijden. Het stuk, met piano en zang, is voor Memento geschrevendoor
RonaldOhlsen;de regie is in handenvan Dani HeresDominguez.
Reserveren:0595 - 425221
Entree:€ 8,00
DOORHET BOS
BOSKAPDAGEN RONDLEIDING
Het heefteven geduurdmaarwe kunnenweer met het bos aan de slag.De
natuur liet op zich wachtenen het bos bleef lang groen, maar 25 november is de eerste kapdag van 9.00 tot 13.00 uur in het Kantsterbos.De
bedoelingis om eerst een rondleiding te doen en dan nog even aan het
werk te gaan in het bos. De rondleidingwordt verzorgd en geleid door
Landschapsbeheer
Groningen.U kunt zich opgevenbij Jan Jensma tel.
55711Bof per mail
pian_nomden@hotmail.com
.Voorkoffieen zagen wordt gezorgd.
Kom 25 november en leer het bos kennenen onderhoudenop een gezellige manier.
ledereen is welkom; het is voor jong en oud. We verzamelen bij de
Stitswerderlaanbij het bos.
Schrijfde volgendeboskapdagenalvastop.27 januarien 24 februari.
Jan Jensma,
VerenigingDorpsbelangen Kantens
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Damclub"HETLEERTVANZULF"
Onzevoorzitteris verhuisd
was sinds 19Bglíd
Onze voorzitterDick Holtmanis inmiddelsverhuisd.Hij
van onze vereniging.Hij was vanaf 1989 lid van onze verenigingen werd
in 1993 benoemdtot wedstrijdleideren vanaf 1994 gekozentot voorzitter.
Hij streed vele malen om het kampioenschapen werd vele malen kampioen. Wij verliezenin hem een actief lid en een inspirerendevoorzitter.Hij
uitkomen.Wij wensenDick en
blijftvoorlopigwel in de N.N.D.B.-competitie
woonplaats.
gezondheid
nieuwe
hun
geluk
toe
in
en
Anke veel
Jaarvergadering 16 september
Op de jaarvergaderingwerd Peter Hoogwerfals voorzittergekozen.Wij
wensen hem veel succes!Wegens verblijfin het buitenlandmoest Jacob
Wierengavoorlopigbedankenals lid.
Na de gebruikelijkeagendapuntenwerden de prijzen uitgereiktvan de
Kampioen : Rene Wiipkema
onderlingekompetitie.
plaats
Holtman
Dick
:
2e
: Aldert Ritzema
3e plaats
Uitslagen onderlinge kompetitie:
21 september:
- M.Holtman
2-0
M.v.d.Molen
P.Hoogwed R.J.Wijpkema 1 - 1
2-0
P.Helmes- JR. de Winter
0-2
R.Wijpkema
K.Broekhuizen

28 september:
J.Zwerver-J.vanDijk
R.Wijpkema-M.Holtman
- P.Hoogwerf
K.Broekhuizen
- M.v.d.Molen
R.J.Wijpkema

5 oktober:
A.Ritzema- M.Holtman
P.Hoogwert- J.Zwerver
- J.vanDijk
K.Broekhuizen
JR de Winter- J.Zwerver

12 oktober:
P.Hoogwef- Mj.V.d.Molen 2- 0
M . H o l t m a-n R J . W i j p k e m a 0 - 2
K.Oomkens- K.Broekhuizen 2 - 0
2-0
R . W i j p k e m aP-. H e l m e s

1- 1
0 -2
2-0
0-2

0-2
2-O
O- 2
1- 1

Te koop:
Met de hand gerooideaardappelen,
en Redstar,10 Euro per 25 kg.
Frieslanders
Joh Spriensma,Kooistraat44 (tel.:0595-552048)"
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..DELEEUWIS LOS''OP DE OBS KLINKENBORG!
In de week voorafgaandeaan de herfstvakantieis er
op de Klinkenborgaandacht besteed aan het thema
"de leeuw is los".Maandag
van de kinderboekenweek
16 oktoberbegon het projectmet een bezoekjevan de "dierendokte/'Pian
Nomden die de leerlingenverteldeover haar werkzaamhedenbij het dierenasiel.Verder is er deze week in de diverse groepengewerktover het
veelzijdigethemadieren.Zo hieldende kleuterszicho.a.bezigmet het kleien van olifanten,de leerlingenvan de groepen3 en 4 maaktendierenkijkdozen en prentenboeken,de oudere kinderenmaaktenfantasiedierenen
vissen. Ook de gym- en de muzikalevormingslessenwerden aangepast
aan het thema dieren.Om een indruk te geven wat er allemaalgemaakt
was, werdende oudersen anderebelangstellenden
vrijdagsuitgenodigd
om de vele werkstukkente komenbewonderen.Ook kregende leerlingen
die dag uitgebreidinformatievan een medewerkervan de dierenambulance die voordeze gelegenheid
een fret en een slanghad meegenomen!Om
het vele goede werk van de organisatiete ondersteunenhebbenalle leerlingen en ouders deze projectweeklege statiegeldflesseningeleverdop
school.Met ook nog een aantalgullegiftenmochtenNienkeBrontsemaen
DanielleBlaauwwiekelmaar liefst 100 euro overhandigenaan de medewerkervan de dierenambulance
die natuurlijkaangenaamverrastwas! Het
was een leukeen leerzameweek voor iedereen!!
TAIJIIN'T SCHIENVAT
lederedinsdagavond
om 19.30 uur is er in het Schienvatde mogelijkheid
Taijite volgen.De lessenwordengegevendoor Jan Jansen,die geautoriseerd leraaris.Taijiis een eeuwenoudeOostersebewegingsleerdie vooral met de beheersingvan fe lichaamte maken heeft.Het lichaamvoert
allerleibewegingenuit die weer terugte voerenzijn op zelfverdediging
en
het inspelen op onverwachtesituaties.Via oeÍeningenword je je meer
bewustvan jezelfen je omgeving.Het tempo ligt in deze lessenlaag en is
gemakkelijkte volgen.Kom gerust een kijkjenemen in het Schienvat;u
bent van hartewelkom.

$ínt" \,{aarLenhet ís ro kord
geef me ee n stokie of wat hout
" Q : . 1 m e e e n , u p p . lo f . - n
peer
'
níet weer
k korn het hele'
laar
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Even voorstellen:
Josede Jong-Feenstra,
bijna35 jaar,mamavanVeraen getrouwdmet Jan
de Jong.
Werkzaamin het MartiniZiekenhuisin Groningenals secretaresse.
Waar kom je vandaan:
lk ben geborenin Groningenen sinds 1993woonachtigin Kantens.
Hoe ben je in Kantens terecht gekomen:
In Groningenwoondeik samenmet mijntoenmaligevriendin een studentenflat, we wilden graag iets groter wonen maar in Groningenwas een
enorme wachttijd.Toen hoorde ik van mijn vriendin Mirjam (Fraaij)dat er
een woning aan de Langestraatte huur kwam. En zo ben ik in Kantens
terechtgekomen.
Doe je mee aan bepaalde activiteiten in het dorp:
lk zit in het bestuur van Advendo&de KaansterVlinthippersen tevens
speel ik toneelbij deze vereniging.
Omschrijf jezelf in 5 woorden:
Sociaal,impulsief,vrolijk,humoristischen bazig
Met wie zou je een dagje willen ruilen:
Met Vera.
Favoriete gerecht:
Rode Kool,aardappels,dikkejus en een gehaktbal(liefstvan mijn schoonmoeder).
In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioenwillen zijn:
Ehhh....
Aan wie zou jij een rondleiding door je dorp willen geven:
Aan mijn broerTjeerd.
Wat vind je het leukst om te lezen in het Lougnijs en wat zou je willen
veranderen:
Doorgevenvan de pen, Nij ien t loug,eigenlijkbijnaalleswel,voor mij hoeft
er nietste veranderen.
Tot slot aan wie geeÍ je pen door:
Aan Mirjam Fraaij.
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Eemaerenigingpresenteevt
zi c[1...
"Op GodsWoordgegrond"
Vrouwenvereniging

Graag willenwij van de gelegenheidgebruikmakenom u iets over onze
verenigingte vertellen.Wij zijn een vrouwenvereniging
en de naam van
onze verenigingis:"Op GodsWoordgegrond".Wij komenelke twee weken
bij elkaar.We besprekendan een gedeelteuit de bijbel.Daarvoormaken
we gebruik van bijbelstudiemateriaal,
maar vooral van de bijbel (Gods
Woord) zelf. Het doel van onzeverenigingis dan ook om door bijbelstudie
steeds meer inzichtte krijgenin wat God aan de mensenwil zeggen.Met
de bijbelgeeftGod ons een kompasin handen.Onzeverenigingtelt op dit
moment19 ledenen is opgerichtin 1946.
Dat onze verenigingal zo lang bestaatgeeftwel aan dat de bijbelnog altijd
actueelis.

Als u contactmet ons wilt opnemenkunt u dat doen via
Te|.552648
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"Proud To Be Fout Party" in het Kantster Jeugdhonk
Op zaterdag 18 novemberorganiserenwe een "ProudTo Be Fout Party".
Dit houdt in dat ie zo gek en fout mogelijkgekleedmag komen!Alles mag,
niets is gek genoeg of raar! Want er is natuurlijkook een prijsjeaan verbonden.Wie de meestfoutecombinatiedraagt,krijgtdaarvoorvan ons een
prijs! Het wordt een hele leuke en gezelligeavond! Steek er een beetje
energie in, trek de kledingkastopen van je ouders en maak er wat leuks
van!!
Aanvang: 20.30 uur
Locatie: KJH
Entree: Gratis
Tot ziens op zaterdag1B november!
Vriendelijke groet,
Kantster Jeugdhonk
SINT ANTHONIUSCONCERT
op 28 oktober
In de vorige editie van 't Lougnijsstond er al een aankondigingvan het
op 28 oktoberin de kerk te Kantens.Henk
SINT ANTHONIUSCONCERT
Scholtetreedtdaar dan op samen met zijn compagnonBert Ridderbos.De
bewonersvan Kantens,Stitswerden Rottumhebbeninmiddelsde folderal
in hun brievenbusgekregen.U kent Henk Scholte (zie foto) ongetwijfeld
van zijn muziek met zijn groep Tórf. Deze groep heeft begin deze maand
een nieuweCD geheten" Olipodrigo"
gepresenteerd.
U kuntop de 2Bede nieuweCD kopen.We hopenop deze
bijzondereavond veel publiekte kunnenvenruelkomen.
Het concert begínt
o m 2 0 . 1 5u u r .
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yytet...
In gespre[<
Hansen InekeKuipers-Detz

I

Wie zijniullieen hoe ziin jullie
in Kantensterechtgekomen?
Hans en Ineke Kuipers-Detz.
Ineke is geborenin Foxholen
werkt als cateringmedewerkster bij de CompasGroupvan
KPN. Hans, geboren in
Groningen,heeft een eigen
bedrijf'Timmeren Restauratie
werken'en is altijd al geïnteresseerd geweest in woningen uit de jaren dertig.Toen
Hans en zijn broer Fred enkele jaren geledenbeslotensamen een opknappervoor twee gezinnente
kopen,viel Inekehaar oog tijdenshet zoekenop internetop het huis aan
de Langestraat39 in Kantens.Voorveel mensenbekendals het huis waar
Titia en haar broer Freerkvan der Weg hebbengewoond.Juist doordatde
woning niet ingrijpendveranderdof gerenoveerdwas, kon deze prima in
oorspronkelijkestijl teruggebrachtworden maar wel met de mogelijkheid
de woningzelf praktischin te richten.
Warenjullieal bekendmet Kantens?En zo niet.wat is jullieindrukvan het
dorp?
Hans, Ineke maar ook Fredwaren niet bekendmet het dorp.Toen zij twee
jaar geledentijdensde bezichtiging
vanuitde woningnaarbuitenkekenen
aan de overkantmolen'GroteGeert'zagenstaan,beslotenzij dat het een
mooie plek was en kochtende woning.Daarnaastbevielde uitstralingvan
het dorp hen. Het fijne van Kantensvindenzij dat je de mogelijkheidhebt
een praatjemet anderente maken,maardat je ook primaje eigendingen
kunt doen.

I
I

Hoe lang zijn iulliemet de verbouwingbeziggeweest?ls dit langerof korter dan jullievoor ogen hadden?
Toen Hans, Ineke en Fredde woning kochtenhaddenze bedachthet huis
van Fred binnen één jaar klaarte makenals woonruimteen de twee jaren
daarna te gebruikenvoor het opknappenvan Hans en lneke's woning.
Boven verwachting hebben zíj beide woongedeeltenbinnen twee jaar
opgeknapt,dit wel mede door de hulp die zij daarvoorhebben ingeschakeld.fn het eerstejaar zijn Hans en lnekebij Fred in Gasselternijveen
ingetrokken.Het reizen tijdens die klusperiodehebbenzij als vrij zwaar ervaren.
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Wat haddeniulliepreciesvoor ogen toen iulliedeze woning kochtenen wat
is daarvanterechtgekomen?
DoordatHans al jaren in het restauratievak
zit, heefthij veel ervaringin het
verbouwenvan oude woningen.Hetgeenhij voor ogen had heeft hij uiteindelijk ook kunnen realiseren.Veel toegepastematerialenkomen uit andere bouwprojecten.Materialendie niet of moeilijkverkrijgbaarwaren, heeft
hij zelf laten maken, bijvoorbeeldde sierlijsten.Bij een goede vriend,
tevensex-werkgever,
heeft hij vaak advies ingewonnen,maar ook uit boeken heeft hij veel informatiegehaald.Tijdenshet verbouwenhebbenIneke
proporen Hans de afmetingenvan de ruimtenook binnenoorspronkelijke
ties gehouden.VolgensHans wordtte vaak getrachtiets ruimtelijkste creëren van een oude woning,maar hiermeeblijf je niet bij de oorspronkelijke
stijl.Mede om die reden hebbenzij niet voor een uitbouwgekozen.
Zijn jull_etevredenmet de woning?Als er iets is wat iullie nog kunnenveranderen.wat zou dat ziin?
Hansen Inekezijn heeltevredenmet de woning.Alleenvindenzij het spijtig dat er zoveelverkeerlangsdenderten langsraast.Vooralhet landbouwverkeer.
lk las in het boek van Kantens dat iullie tijdens de verbouwinggeen tiid
haddenvoor dorpsactivileiten.
ls daar nu welveranderingingekomenen zo
jullie
waar
kunnen
wij
vinden?
ia.
Beiden doen, ondanks dat de verbouwingachter de rug is, niet mee aan
dorpsactiviteiten.
Inekevindt het heerlijkna het werk lekker in huis te vertoeven,waar ook hun hondjesGismo,Snoopyen Zeke wonen.Hans heeft
weinig tot geen tijd voor het verenigingslevenomdat hij met zijn eigen
bedrijfweinigthuis is en nooitweet wanneerhij moet ovenruerken.
Het verenigingslevenschepttoch verplichtingen.Beidengevenwel te kennen het
jammer te vinden dat er geen kroeg is in het dorp.
Wanneerben jij. Hans. begonnenmet ie eigen bedrijÍen heb iij vanaf het
begin al gekozenvoor restauratiewerken?
Door de jaren heen heeft Hans al veel ervaringopgebouwdals schoonmaker, schilder,stoffeerderen timmerman.Echtertwee jaar geleden heeft hij
het vak waarvoorhij heeft geleerdweer opgepakten is hij als allroundtimmermanvoor zichzeltbegonnenmet het bedrijf'Timmer& Restauratiewerken'. Zijn klantenkringheeft hij door heel Nederland.Over het algemeen
zijn het restauratieprojectenwaarin hij werkzaam is. Soms betreffen het
projectenwaarbijhij naasttimmenruerken
ook gebruikmaakt van zijn schilder- en stoffeerkwaliteiten.
Voor informatieover de werkzaamhedenvan
'Timmeren Restauratie
werken'kuntu contactopnemenmet Hans Kuipers
op 06 - 10 48 85 00.
Hans en Inekebedanktvoor het prettigeinterview.Veel woongenottoegewenst aan de Langestraat39.
A.YH.
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HrJ KOMï HtJ KOMT.......W|E?
SINTERKLAAS NATUURLIJK!
Op 25 novemberkomthij weer met zijn 10
Zwarle Pietenbij de molen aan.Zo ongeveer om half twee zet hij voet aan wal en
gaat daarna met zijn rijtuigdoor Kantens.
ln het Schienvatwordt hijfeestelijkontvangen door de jeugd (de kleintjeseventueel
met hun ouders).Hij neemtwat bijzonders
mee: namelijkde WUPPIES!! Twee goochelendeclowns,die heelwat grappenen
grollenzullen maken.Ze zijn ook bekend
als ClinicClowns.De Sint heeftechterwat
financiëleproblemen.De Rabobankheeft
namelijk de subsidie stopgezet, dus
komen we weer bij u langs met onze
jaarlijkselijstcollecte(in de week van de
aankomst).Hij rekentop uw steun.
Sinterklaasen/of de Pietenwillen graag bij u thuis op bezoek komenop 5
december.Inlichtingen
hieroverbij de secretaresse
van de Sint:Gees (tel.
552035).
De GezamenlijkePieten
4
..s'Ijt4
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"DE WITTELELIE"
OpenAtelier/Kunstuitleen
De kunstuitleenDE WITTE LELIE
is gevestigdaan de Langestraat5
in Kantens. Het pand wordt
bewoond door Gerda Onnes en
Roelf Schaank.Gerda is beeldend
kunstenaresen heeft, samen met
Roelf, een lijstenmakerijen kunstuitleen in de stad. Gerda is van
plan haar aandachtmeer te gaan
richtenop de kunstuitleenhier in
het dorp.Zij houdtOPENATELIER
iedere1e zaterdagvan de maand.
ls Gerda op andere zaterdagen
bezig in haar atelier, kom dan
gerust binnen; zij kan u allerlei
documentatievan de uitleenwerken laten zien (o.a. diverse fotoboeken),waaruitu een keuze kunt
maken. Op deze manier kunt u
voor weinig geld echte kunst aan
de muur hebbenhangen.Het werk wat u leent,kost u maar€ 35,- per half
jaar en daarvanwordt €30,- in een spaarpotjegedaan (het maakt niet uit
hoe groot het is, de huurprijsblijft hetzelfde);wilt u een werk houdendan
wordt het gespaardegeld met de koopsom verrekend.Als mensen een
keuze gemaakt hebben uit de
documentatie, neemt Gerda dat
mee vanuitde Witte Lelie en kunt
u het bekijken/ huren. U kunt
natuurlijkook zelf naarde kunstuitleen in de stad gaan om te kijken.
U bent welkom op de Meeuwerderweg122in Groningen.De openingstijdenzijn: dinsdag Vm vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur en
zaterdagvan 13.00tot 17.00uur.
Het werk dat te huur is, is vrij
divers o.a. bloem-aquarellen,
abstract werk (o.a. van Ad van
Hassel),landschappen,
schilderijen met olifanten,geisha's,zee- en
wadschilderijen (van Minne
Onnes),kortom een zeer gevarieerd aanbod. U bent van harte
welkomom vrijblijvendrond te kij21

ken; hier in Kantensof in de stad. U kunt ook alvast kennis
maken met de
kunstuitleenvia de websitevan Gerda:
Toekomstplannenheeft Gerda ook. In samenwerkingmet
kunstenaarV
muzikanten,mensendie workshopsgeven wil ze graàg atelieren kunstroutesgaan organiseren het Hogeland.Gecom6in"ád
mei kleinecon!p
certe.n.op'een
vastezaterdagin de maand.Hebt u interessu deelnemer
met bijv. een atelier of
"i" u contact
.een bfzondere vaardigheid,dan ruÀt
opnemenmet de kunstuitleen
telefoon05g5-5slseo of 050_3190226.

J.E.vdG.
ZINGTU GRAAG?!
WIEwil metonszingentot eervande Heeren KOMTons koorversterken?
wij zijnmet4 sopránen,4
alten,3tenorenen 1 bas (!) eán-6"inmaar
gezelligen enthousiastkoor. we ZINGEN werken'van
o.". Bach,
Mendefssohn,
Bufiehude,maarookpsatmenen cezángenl<o, eensBtJ
ons fuisterenlmeezingen
op maandagavond
van 20.0o - 22.aauur in het
kerkgebouw
aan de pastorieweg
21a-inKantens.
we hopenu gauwte zien!NamensG.G.K.DEo DrcATUs.
voormeerinfo:MartinusDoornbos
(551233)
of TrijnieAmmeraal(557365).

Itu4;"nlu{e lanteern
íL zaidi| zo qeern
do. loopst Jeur de stroate n
dat kínsl ia naít loaten
m í e nl u t i J l a n t e e r n
íVzaí àie zo qe ern
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VAN KANTENS. EENTERUGBLIKIN DE TIJD
DE DOOPVONT
Op 19 september2006 ontving de kerk van Kantens haar eeuwenoude
doopvonttijdelijkin leen van het GroningerMuseum.Tot 1920 stond deze
5 in Kantens.Er is
vóór boerderijKlinkenborgaan de Klinkenborgenrueg
niet veel bekend over die middeleeuwsedoopvontenwaarin de kinderen
driemaalondergedompeldwerdenals tekenvan het afstervenvan de oude
mens en het aanvaardenvan een levenvoor eeuwigin een nieuwverbond.
de Grote,dus in de vierdeeeuwwarener aparAl in de tijd van Constantijn
ook in Nederland,
te doophuizen,zog. baptisteriagebouwd.Waarschijnlijk
in Utrecht, Deventer, Dokkum, Elst en Maastricht.Naderhand kregen
belangrijkekerkenhet dooprechten aan zulke kerkenwerd een doopkapel
verbonden.In 1103 beslistede synodevan Keulen,dat kinderenslechtsbij
uitzonderingin bijkerkengedooptmochtenworden,maar in en na de 12e
toch wel het dooprechtgekregen"
eeuw hebbende meesteparochiekerken
voor het dopen van volwassen
diepe
bekkens
waren
vaak
de
baptisteria
ln
mensen,in de kerkvolstondmen met een vrijstaandekuipdie in de noordWalafried
westhoekvan de kerk geplaatstwerd bij de (vrouwen)ingang.
Strabozegt dat in zijntijd (9e eeuw)de begietingook in gebruikwas en in
1287bepaaldede synodevan Luik, dat de priester3 maal water over het
hoofd moest gieten met een eerbaarvat, terwijl het concilievan Ravenna
in 1311 de keuzeliettussendompelingen begieting.Maartot de 16e eeuw
bleefde dompelingin sommigekerkennog wel in gebruik.Onze voorouders beschouwdende vonten blijkbaarals typisch rooms en in 1593 verzocht de particulieresynodevan Arnhem aan de overheidom "die afgodischealtaren,veunten(vonten),cleusen,capellen,heiligenhuyskens,ende
wat sonst des ongeziffersmeer is, affgebroeckenende exstirpeertwerde"
Het voorgaandeverhaalkomtuit de katholiekehoekdie in Zuid-Nederland
werd beleden.Maar wij leven in de voormaligeVriese Ommelandenen
daar warensinds het beginvan de jaartellinganderegebruikenin zwang,
want we warenArianen.Denk maar aan Bernlefen Liudgerdie rond 7BB
bij Helwerd elkaar ontmoettenen waar Bernlef van zijn blindheidwerd
genezen.Als na enige tijd Liudgermoet vluchtenomdat de Saksen in de
Vriese Ommelandenkomen,krijgt Bernlefopdrachtom pasgeborenkinzijn,de heiligedooptoe te dienen.En binnen
dertjesdie niet levensvatbaar
t 5 iaar heeft hii 1B kinderen,waarvaner 3 in levenbleven,onder aanroeTsjonge,
pingvan de HeiligeDrievuldigheid
met gewijdwaterbesprenkeld.
zijn geweest,dan werlaat nou 1 op de 10 kinderenweinig levensvatbaar
eilandUsquertin die 5 jaar meerdan
den in de omgevingvan Helwerd/het
180christelijkekinderengeborenuit heidenseoudersin deze dunbevolkte
omgeving.En dat deed hil na pas bekeerdte ziin? Bernlefwas een Ariaan
en Liudgerin zijn hart eveneens.
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De middeleeuwsedoopvontvan Kantenszal na de reductiein 1594 verwijderd zijn uit de kerk.De beeldenvan enkeleheiligenwerdenop de zolder
gelegden blevendaartot ong. 1820liggen.In Frieslandwerdenuit 300 kerken de doopvontvenruijderd
waarvanslechtsB zijn overgebleven.De provincie Groningenheeftdaaropgeen uitzonderinggevormden ook hier werden de doopvontenuit de kerk venruijderd.
Van de vroege middeleeuwse
vonten in de provinciezijn alleendie van Dorkwerd,Eenrum,Heveskes,
Kantensen Toornwerdbewaardgebleven.Die van Eenrumstond vroeger
als kalkbakin een timmerwinkel.De versieringvan het Eenrummervont
bestaatuit een rij van 13 arkaden,een soort blindepoortjes,dus niet ingevuld, met een voorstelling.
Diameteronderen boven94 cm en hoog 86 cm,
typischeen kuipmodelen zondervoet.Verderzijn er nog enkeleuit de 14
en 15e eeuw bewaard.Die zijn op één na, allemaalachtzijdig.
Bij de reductiewas Klinkenborgnog niet gebouwd en in eigendom van
Lewe. Hoe kwam de doopvontop de Klinkenborg?ln 1664 werd de oostmuur van de kerk door de familieLewe gebouwd,naar de steenschikking
te oordelen helemaalopnieuw.Blijkbaarwas de kerk toen reeds enkele
malen eerderommuurd.Misschienzijn toen de gietvormenvan de "nieuwe" kleineklok in de zuidwesthoekvan de kerk binnendeze muur gekomen"En er was ruimteom de vont buitende deur te zetten.
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Een identiekdoopvontals die van Kantensstaat in het Drents Museum,
maar met een andere voet, namelijk4 grijnzendedierenfiguren,die vermoedelijkde satanischemachtenvoorstellendie het kind in bezit willen
nemen, maar het onderspitmoetendelven nadat het kind gedoopt is. Het
is de doopvont van Peize. De versiering is identiek aan de vont van
Kantens.Deze vont heeft eveneensdezelfdebekappingin de bovenrand.
Daaraan werd later de schaal met water bevestigdwaarmee het kind
besprenkeldwerd. Men kon dan volstaan met warm water in de doopschaal.
Ook de Peizerdoopvontheeft een dubbelerij prachtigeornamentenrondauch verkórperom. In zijn boek:"Warenmittelalterliche
Bronzetaufbecken
te RaummaBe?"(Warende middeleeuwsebronzendoopvonteneveneens
van professorReinholdSpichalwordeneen drietalmiddelinhoudsmaten)
eeuwse bronzendoopvontengetoond met versieringendie veel overeenkomstenhebbenmet de doopvontvan Kantens.Het doopbekkenin de Sint
Petrusdomin Bremenheeft dezelfdeindelingen versieringals ons vont.
Het zou door een onbekendegietmeesteruit ong. 1220 -1230 gemaakt
zijn. De inhoudvan het bekkenis 216,5 literen dat is gelijkaan 1 oxhooft
of anderhalfaam wijn (217,5 liter).Het vat werd namelijkals noodstandaard van ijkmaatgebruiktin tijdenvan oorlog.
De versieringop de doopvontvan de Sint Jacobuskerkin Wietzendorfheeft
dezelfdeornamentenop de mantel.De gieterleefdein de tijd rond 1350.
De doopschaalin het vat is van 1650.Werd toen in Bremende doop door
begietingingevoerd?
De versieringop het vat wordt door Spichaleen Germaanselevensboom
genoemd.De bronzendoopvontenuit de 13e en 14e eeuw
(levensslang)
waren vaak ijkmaten.
De meeste oude zandstenenvonten hebben een Romaans type, ziin
gemiddeld90 cm hoog met een komdieptevan gemíddeld30 cm. en een
diametervan ong.70 cm.
Opmerkelijkis wel, dat de doopvontvan Kantensvroegerbij de boerderij
Klinkenborgstond,die met vont en al in 1920verkochtwerd aan landbouwer Hendrik Westerdijkte Middelstum.Een maand later verkocht
Westerdijkde behuizingen het landaan HeroJ. Kruizengauit Baflodie met
Grietje Schuttervan Adorp ging trouwen.Westerdijkschonk de doopvont
aan het GroningerMuseum.En daar stond ze sindsdienin het depot.De
getoond,onder anderenop
vont werd enkelemalenop een tentoonstelling
"Hel en hemelin de Middeleeuwen"
in 2001.
de tentoonstelling:
Er is nog een doopvontin de buurt,die vroegerstondin de tuin bij Ewsum.
Er wordt verondersteld,dat het de vont was van Toornwerd,maar het kan
evengoedvan Stitswerdzijn geweest,omdat de Ewsumsaltijd prominent
aanwezigwaren in dat dorp als fundatoresofwel collatorvan die kerk. De
collatorenbeweerdendat ze de opvolgerswaren van de stichtersvan de
kerk.
M.A. Holtman

25

D^g mevrouwe n d ag meneer

h. hrll" híerben ík weer
met *tJnl"l"l"l" lrtpíon
van p"píer oFvan karton
met m'nl;.htje mooí ís àat

"lr

ilu

ík klr ur5."Lrí15íkwat

nn

ilil iln
ilil

ilil
il
il

26

Kantens
Organiseerthet

SINTANTHONIUSCONCERT
200ó
Het lustrumconcertin de SintAnthoniuskerkis dit keer
een bijzonderoptreden van de GroningerzangerHenk Scholte.
U wel bekend als zanger van de groep Tórf.
Samenmet ziin compagnonHenk Ridderbosspelenzij
Groningse-en anderstaligeliederen.
maken
van deze avond iets speciaalsdoor het publiek
Zif
op een meeslependemuzikalereis mee te nemen.

