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KERKDIEN'TEN
Protestantse gemeente Kantens-Stitswerd
Kantens,Antoniuskerk
4 tebr. 10.00uur ds. E.J.Struif,Oosterwoldek
11 febr. 10.00uur mevr.D. Schwager,Uithuizenk
k
1B febr. 10.00uur de heer H.J.Dijkstra,Gasselternijveenschemond
Lavooij,
k
25 tebr. 11.00uur ds C E.
Pernis
k= kindernevendienst

GereÍormeerde kerk vriigemaakt te Kantens
4 Íebr. 11.00uur
14.30uur
1 1 febr. 11.00uur
14.30uur
18 febr. 9.30 uur
14.30uur
tebr.
11.00uur
25
14.30uur
4 mrt.

ds. M.O.ten Brinkuit Roodeschool
leerdienst
ds. T. Groenvelduit Usquert
ds. M.O.ten Brinkuit Roodeschool
leerdienst
ds. H.W.van EgmonduitTen Boer
leesdienst
ds. M.A.Dronkersuit Helpman
leerdienst
ds. M.O.ten Brinkuit Roodeschool
leesdienst

11.00uur ds. L.S.K.Hoogendoorn
uit Uithuizermeeden
leerdienst
14.30uur leesdienst

Chr Geref Kerk Kantens
(wijzigingen voorbehouden)
4 feb. 10.30uur leesdienst
1 4 . 3 0u u r d s . A v d B o v e k a m p .
1 1 f e b . 9 . 0 0u u r d s . L v D a l e n
14.30uur leesdienst.
1Bfeb. 10.30uur leesdienst
19.00uur ds. P W Hulshof,dienstmet belangstellenden
25 feb. 9.00 uur ds. D Visser
1 4 . 3 0u u r d s . N V e n n i k .

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10europ.min.)
Tandartsen:
27-281an, Tandartsenpraktijk
Loppersum,
Loppersum
059657 28 18
3-4Íebr. P.Brouwer,
Uithuizen
059543 16 42
10-11 Íebr. Tandartspraktijk
Bruining-Gelderblom,
Winsum 059544 17 40
1 7 - 1 8Í e b r . J . D .B u w a l d aB, e d u m
0 5 03 0 13 9 9 4
24-25Íebr. Tandartspraktijk
Fledderus
& Commies,
Winsum 059544 15 45
26-27Íebr. H, Meursing,
Middelstum
059555 22 92
2 8 , 1 - 3m r t . D . L . Wd.e G r a a ÍE
, enrum
0 5 9 54 9 1 94 9
Op zaterdagen zondagis er om 11.00 en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartstelefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R.Boelema.Praktijk:
Groensingel
38, Middelstum.
Voor het makenvan afsprakenvan ma.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.
Verloskund i genp raktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595 557131
voor dringendevragenof voor de bevalling:06 13731172

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

VAN DE REDACTIE
Na een dik kerstnummeris dit februarinummer
maar een dun exemplaar.
Logisch,want de meesteactiviteitenmoetenin het nieuwejaar weer een
beetjeop gang komen.Natuurlijkkrijgtu in dit nummerde uitslagvan onze
kerstprijsvraag.De goede oplossingwas "Carpaccio".Onder de goede
inzendersis één gelukkigewinnaargetrokken:Trijntjede Jong aan de
Pastoriewegin Kantens.BeginjanuariheeftAlettede Vrieshaar een heerlijkerolladeoverhandigd(ziefoto).

ln dit nummer van 't Lougnijsvindt u meer informatieover het 75 jarig
bestaanvan Advendo& De KaansterVlinthippersen hun jubileumuitvoering op 27 januari aanstaande.Verder presenteert"Het Nut" zich, is een
ondernemersechtpaar
uit Kantensgeïnterviewden kunt u diverseverslagen lezen van activiteitendie rond kerst en oud & nieuw hebbenplaats
gevonden.lk wens u veel leesplezier.
FrouwkeDoornbos.eindredacteur
Binnen gekomen giften
NUT Middelstum/Kantens
StichtingOp Roakeldais
REteS
WI danken u voor uw bijdrage.

€ 25,=
€ 10,=
€15.=

Oud papier
Op zaterdagmorgen24februari om 09.00uur bij de weg.Het oud papier
wordtdan opgehaalddoor OBS Klinkenborg(tel.551788).
Zet uw papier tijdig en voor de ophalers zichtbaar bij de weg. Papier en karton gebundeld of in dozen bij de weg zetten. Lege kartonnen dozen zelf
even losscheuren en bundelen. Geen rommel meegeven zoals plastic,
piepschuim of hout. Dit moet er allemaal door de ophalers uitgehaalden
opgeruimd worden.
ADVENDOVIERT75 JARTGBESTAANMET JUBILEUMUITVOERING
Toneelvereniging
Aavendo viert in 2007 haar 75jarig bestaan,met als start
van ditjubileumjaarde jubileumuitvoeringop zaterdag27 januari aanstaande. Advendo is in 1932 opgericht als gemengde zangvereniging, welke
tevens elk jaar enkele toneelstukjesopvoerde. ln 1975 werd de naam
"zangvereniging"veranderd in "toneelvereniging".ln die periode werd er
alleen nog maar toneel gespeelddoor de leden.Daar kwam veranderingin
toen in 2000 het amusementskoor"De Kaanster Vlinthippers",opgericht
voor het millenniumfeest in Kantens, ondergebracht werd bij Advendo.
Advendo is nu weer, net als oudsher,een verenígingwaar zang en toneel
hand in hand gaan.
Op zaterdag27 januariwordt het 75 jarig bestaangevierdmet een spectaculairejubileumuitvoering
in 't Schienvatin Kantens,aanvang19.30uur.De
geheleavond zal in het teken staan van 75 jaar Advendo.Toneel,zang,
dans en cabaretzullenvoor veelafwisselingzorgen.Het amusementskoor
"De KaansterVlinthippers"
zal het publiekmeenemenop een muzikalereis
door de tijd.Liederenuit de beginjarenvan de verenigingen lÍederenuit de
afgelopenjarenzullende revuepasseren.Denkbijvoorbeeld
aan de liede"Wiltu een stekkie"en "Hetdorp",maarook nummers
ren "ln een rijtuigie",
van Jan Smit en Marco Borsatozullenu meevoerenop deze muzikalereis.
Advendozal dezeavondhet zelfgeschreven
blijspel"En nog vele jaren...l'
voor het voetlichtbrengen.ln dít vrolijkespel geeft Advendoeen kijkjein
haar eigenkeukendoor het publiek"eenjaartjemee te latenkijken"met de
vereniging.Het verhaalbegint bij de rolverdeling,
geeft enkele repetities
weer, bestuursproblematiek,
het opbouwen van het decor, de generale
repetitieen sluitaf bij de jaarlijkseuitvoering.
U begrijptdat er natuurlijkde
nodigeromancesontstaanen allerleiproblemende kopop steken.Dit komt
niet alleendoor de geschetstesituaties,maar ook door de diversiteitaan
types die lid zijn van de toneelvereniging:
van kakmadamtot bouwvakker,
van verwijfdepenningmeester
tot een soapster.Dit alles speelt zichat in de
kroeg van de souffleur,waarbijhet amusementskoor
fungeertals gasten
op het terras.
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Vanuitde zaalzullen2 ereledenhet geheelgadeslaanvanafeen balkonen
alle verrichtingen
van.de nodigecommentarenvoorzien.Dat dit niet altijd
evenpositiefis,zult u begrijpen.Ook de nodigeanekdotesuit de afgelopen
75 iaar zullen door dit tweetalde revue passeren.Na afloop van OIts[ettakelzal het duo "Die2" vooreen gezelligesfeerzorgen,zodatde beentjes
nog van de vloer kunnen.

De kaartverkoopvoor deze spectaculaire
jubileumuitvoering
is begonnen
januari jl. bij "lneke's Broodjes& Kadootjes"aan de Langesiraatin
3
9-p
Kantens.'s Ochtendslagener al enkeleenthousiaste
fans in slàapzakken
voor de deur van de winkel(zie foto),om er zekervan te zijn dat'ze kaarten kregenvoor de jubileumuitvoering.
Dit was niet voor niks,want binnen
een week was de hele jubileumuitvoering
uitverkocht.
Advendooverweegt
't
9T op zaterdag 10 maart een extra uitvoeringin Schienvatte geveÁ.
Belangstellenden
kunnenzich hiervooropgevehbij lneke Groenewêg(in
de winkel of telefonisch059s-557017).Bij genoeg oelangsteilingzál'er
nogmaalsopgetredenworden! Op de websitevan Advendo vindt u de
Iaatst informatie (www.advendodevIinthippers.tk).

BOSKAPDAGOP ZATERDAG27 JANUARI
We gaan zaterdag27 januariweer met het bos aan de slag.We beginnen
om 9.00 tot 13.00 uur in het Kantsterbos.De kapdagwordt geleiddoor
Landschapsbeheer
Groningen.U kunt zich opgevenbij Jan Jensma tel.
55711I of per mailpian nomden@hotmail.com
Voorkoffieen zagenwordt
gezorgd.Kom 27 januari en leer het bos kennenen onderhoudenop een
gezelfigemanier.ledereenis welkom.Het is voor jong en oud.We verzamelen bij de Stitswerderlaanbij het bos. Schrijf de volgendeboskapdag
alvast op: 24 februari.
Jan Jensma.
Vereniging Dorpsbelangen Kantens
JAARVERGADERING
BV.R.O.D
VERPLAATSTNAAR 22 FEBRUARI!
De jaarvergaderingvan bv.r.o.ddie gehoudenzou worden op vrijdag 2601-2007 gaat wegens omstandighedenniet door. Deze wordt verplaatst
naar donderdag22-02-2007in het Schienvatte Kantens.
Met een vriendelijkegroet , Het bestuur van bv r.o.d.
KALENDERACTIE
ROTTUMGROOTSUCCES!
ln het vorigenummervan 't Lougnijsstond een stukjeoverde kalenderactie; de actie hield in dat u kalenderskon kopen voor het iaar 2OO7waarbij
een deel van de opbrengstnaar de restauratievan het Rottummerkerkje
zou gaan.De actie is een grootsuccesgewordenen heeftruim 550 euro
voor het kerkjeopgeleverd.De StichtingRottummerKerk is hier heel erg
blíj mee en zal dit bedragbestemmenvoor de verbeteringvan de buitenverlichting(aanschafgietijzerenlantaarnpaalen buitenlamp)Op vrijdagmiddag 23 februari zal de kerk te Rottum officieelworden heropenden
hopeliikis dan ook de buitenverlichting
reeds aangepast.Graag wil ik
Annet Eveleens bedanken voor haar schitterendeinitiatiefen Jannie
Dijk voor haar tomelozeinzet.En verder natuurlijkeen ieder die aan de
actieheeftmeegedaandooréén of meerderekalenderste bestellen.Mocht
u nog geen kalenderhebbenen er wel één willen,dan kunt u de kalender
nog bestellentot eind januaribil Annet Eveleens,0595-551661te Rottum.
De kalenderis te zien op de websitewww.eveleens-fotografie.nl
.
Michiel Herweijer, Stichting Rottummer Kerk

"HETLEERTVANZULF''
DAMCLUB
Uitslagenvan de onderlingecompetitie:
14 december:

21 december:

R . W i j p k e m-aM . H o l t m a n
2-0
J . Z w e r v e rP
- .HoogwerÍ
2-0
J . V a nD i j k - K . B r o e k h u i z e n 0 - 2

J . v a nD i j k - K . O o m k e n s
- J.Zwerver
K.Broekhuizen

28 december :

4 januari :

A . R i t z e m -a R J . W i j p k e m a
K.Oomkens-P.Helmes
J.vanDijk-P.HoogwerÍ
J.Zwerver-M.Holtman

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

R.Wijpkema-K.Oomkens
J.ZwerverP
- .Helmes
W.Helmes- JR. de Winter
RJ Wijpkema- M.Holtman

0-2
0-2

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

Stand onderlinge competitie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11 .
12.
13.

R.Wijpkema 11
J.Zwerver
12
K.Oomkens 11
A.Ritzema
6
R J .W i j p k e m a 1 0
P.Helmes
6
K . B r o e k h u i z e1n0
12
J . v a nD i j k
M.Holtman 13
P.Hoogwerf 12
M J .v . d . M o l e n 4
JR.deWinter 6
W.Helmes
3

CompetitieN.N.D.B.

21
13
12
11
11
10
10
I
B
6
5
2
0

prima
tegenGarrelsweer
2 werdmet4 - 10 gewonnen.Een
De uitwedstrijd
resultaat!
Dammen
Haanden onder kop
Spanning ien kop
Swait veur kop
Píen ien kop
Verdraitop kop
Bliedschop op kop
Lewaaiaan kop
Vrizze wiend om kop
Gain sloap mit kop.
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Even voorstellen.....
4J?v
HennyHoman-vanEs (42),getrouwdmet Gert Homan@2\.
Samen hebbenwe twee kinderen:Marloes(13) en Evelien(12).
Waar kom je vandaan?
lk heb tot mijn 19e in Zuidhorngewoond,daarna bil Gert zijn ouders in
Tynaarlo.
Op mijn 25e ben ik in Kantenskomenwonen.
Hoe ben je in Kantensterecht gekomen?
Bij toeval.Wij warénbezig met het aankopenvan een schoolin Drentheen
die dan tot woonhuisombouwen.Mijn zus werkteindertijdbij de makelaar
waareen boerderijÍn Kantenswerdaangeboden.
Wij warennietzo enthousiast aangezienwe druk bezigwaren met die school,zij heeftons als het
ware in de auto gesleurden meegenomennaar Kantens.
Nadatwij de boerderijiraddengezienwarenwe gelijkverkocht.
Doe je mee aan bepaaldeactiviteitenin het dorp?
Ben altijdbereidom mee te helpenmet de actíviteiten
voorschool.Ben wel
vaak van de partijals er iets leukswordtgeorganiseerd.
OmschrijÍ jezelÍ in vijÍ woorden.
Opvliegerig,ad rem, eerlíjk,gastvrijen behulpzaam.
Met wie zou je een dag willen ruilen?
Met een vroedvrouq een gevangenisbewaarder
of topkok.Moeilijkte kiezen, dus allemaal8 uur graag.
Wat is je Íavoriete gerecht?
Pizzaen wokken.
ln welke tak van sport zou je wereldkampioenwillen worden?
Formule1. Als ik daar wereldkampioen
in zou worden,zou ik financieel
gelijkbinnenzijn.
Aan wie zou je een rondleidingdoor je dorp willen geven?
Aan alle mensendie denkendat er nietsbovenGroningengaat.Nou mooi
wel dus!
Wat vind je het leukst om te lezen in het Lougnijs en wat zou je willen
veranderen?
Nij ien t Loug en natuurlijkde pen.Als ik iets mochttoevoegenzou ik ook
graageen de PenJuniorerinwillen.
Tot slot, aan wie geef je de pen door?
Aan HermanWassink.
10
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Eenaerenigingpvesenteevt
zicLl...
MAATSCHAPPIJ
TOT NUTVAN 'T ALGEMEEN.
DEPARTEMENT
MIDDELSTUM.
Zo heet de verenging"het Nut Middelstum",
die deel uitmaaktvan een landelijknetwerk,officieel.Het landelijkNut werdopgerichtin 1784,het departementMiddelstumnietveel later.Vandaardie nu nogalplechtigaandoende termen.Maar het huidigeNut is een moderneverenigingzonderlevenbeschouwelijke
of politiekebinding,echt openbaard.w.z.open voor iedereen. De ledenvan dezevereniginggaaner van uit dat het levenin ons dorp
uit meer bestaatdan werken,eten en drinken,televisiekijken,
internetten
en slapen.
Om aan deze opvattingvorm te gevenwordenjaarlijkslezingenover uiteenlopendeonderwerpengeorganiseerd,
die - nu weer - plaatsvindenin
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de mooie bovenzaalvan restaurant"ln de Valk". Deze avonden hebben
voor,na en in de pauzevan de lezingenook een prettíggezelligkarakter.
Mogelijkheid
om onderhet genotvan koffieof een drankjeweer eens bij te
praten. Daarnaastworden bridge-drives,concertcursussen,
toneel- en
operabezoekgeorganiseerd,maar spelen we - als het even kan - in op
actueletentoonstellingen
en manifestaties.
U ziet het:tijd om lid te worden!
U kuntzich - telefonischof per email- opgevenbij de secretaris:mevr.A.T.
Mekel-Dik,
tel.0595- 551611,emailmekel@hetnet.nl
.
per
De kostenbedragen1B euro (per echtpaar)en 9 euro (alleenstaande)
jaar.
Het bestuurziet er als volgt uit:
Voorzitter:
H.G. van de Wetering
Secretaris:
mw. A.T. Mekel-Dik
Penníngmeester: mw. H.M. de Vríes-Kuiper
Leden:
G. Kolstein en W. Toolsema
U wordt niet lid van een klein obscuurclubje:de verenigingtelt op dit
moment172ledenuit alle geledingenvan de samenleving.
Namenshet bestuur,Rikus van de Wetering
NIEUWEONDERNEMERS
IN KANTENS:RENEEN MARTHIZUIDEMA
ln het jaar 2005 zijn er 2 nieuwe ondernemers in Kantens bijgekomen.
Weliswaarwonen René en Marthi Zuidema al heel lang hier, ze hebben
een nieuwe start gemaakt in hun beroepsleven.Marthi met een haarsalon
en René met een montage/lasen klusbedrijf.Hier volgt hun verhaal.
Marthi is de "haarsalon Marthi"
gestart, hun woonhuis was groot
genoegom een mooie salon in te
vestigen.Er zijntwee ruimtestotaal
veranderd, een salon met twee
stoelen,en een aparte wasruimte
'lBe
ernaast.Marthiis al vanafhaar
met kappenbezig.Na de geboorte
van haar kinderen is ze gestopt
met knippen,maar bleef gewoon
voor haar plezierknippen.Op een
gegeven moment zochten ze in
Middelstum,bij het Kappershoes,een kapster.Marthitrok de stouteschoenen aan en solliciteerde.
Zes jaar lang heeftze daar gewerkten veel ervaopgedaan.
ring
Ze heeftveel geleerdvan nieuwetrendsin haarvak Nu dan
haar eigenkapsalon.
Ze vindthet heelbelangrijkdat de mensenzichprettigen ontspannenvoelen. Klantenhoeven niet meer naar de stad of een andere plaats, om
modernen goedgekniptte worden.Ze wll graagmet een nieuwemannenlijn beginnenen vindtaandachtbelangrijker
dan snel knippen.
12

Ze wtl ook graageen goedekapsterzijn voor iedereenin deze omgeving.
Op donderdagochtend
kan Marthibii u thuis komenom u te knippen.U
kunt hiervoor telefonischeen afspraak maken (tel. 551471 oÍ mobiel 06
55980016).Haar openingstijden
in de haarsalonzijn (alleenop afspraak):
maandagvan 9-15 uur,dinsdagen donderdagvan 9-18 uur en vrijdagvan
1 3 - 2 1u u r .
René is begonnenmet een montage/lasen klusbedrijf.
Nu plaatsthij veel
keukensen badkamersen verzorgthil het tegelwerk.René had tot nu toe
steeds in vaste dienst gewerktbij diversebedrijven.Maar na 2 keer een
faillissementmeegemaaktte hebben,is hij dus voor zichzeltbegonnen.Hij
verteltdat hij het motto"eenarendmet uitgespreidevleugels"(als logo voor
zijn bedrijf)ook in zijn eigen leven voelt. Een arend heeft een enorme
krachtin zijn vleugels.Hij vertrouwder op.Zo voelt Renézich ook gedragen door de krachtvan God, als een arend op de wind.Vandaarook zijn
logo.Hij is na zijn starteerstals freelancerbegonnenvoorzijnvorigewerkgeveren kort daarnavoorzichzelf.Hij wordtdoor bedrijvenen particulieren
ingehuurdom vooralkeukensen badkamerste monterenen het tegelwerk
uit te voeren.Het bevalthem heelgoedom op dezemanierbezigte zijn en
het bedrijf loopt prima.
Mocht u hem een keer nodig hebben,dan is hij te bereikenop tel.06
51941151, emailrbzuidema@
home.nlof via Fax 0847293313.
JEvdG
JUBILEUMUITVOERING
ADVENDOUITVERKOCHT!
De jubileumuitvoering
van toneel- en zangvereniging"Advendo & De
KaansterVlinthippers"aanstaandezaterdag27 januariis helemaaluitverkocht! De verenigingoverweegtom op zaterdag 10 maart een extravoor't
stellingin Schienvatte geven.Mocht u hier belangstelling
voor hebben,
dan kunt u zich hiervooropgeven
bij InekeGroeneweg(te1.557017)
of bij
lneke in de winkel.Alleen bij voldoendebelangstellingzal deze tweede
jubileumuitvoering
doorgaan!
BELANGRIJKEINFORMATIEJUBILEUMVOORSTELLING
ADVENDO
OP 27 JANUARI
Mensendie een kaartgekochthebbenvoorde jubileumuitvoerÍng
van aanstaande zaterdag,hebben - net als andere jaren - gereserveerde plaatsen op naam van degene die de kaartengekochtheeft! U bent dus altijd
zeker van een plaats en zit dus ook gewoonbij elkaar!Het programma
begintprecies om 19.30uur. Zorger dus voordat u op tijd aanwezigbent!
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GYM VOORDE JEUGD IN 'T SCHIEVAT
Woensdag31 januarien 14 februariis er weer gymnastiekvoor
kinderenuit groep 3 Um 8 in't Schienvat,van 13.30tot 14.30uur.
De lessenwordengegevendoor TrudyVrugt.De entreeis gratis.
Jij komt toch ook?
LICHT

i

Het warenwel erg donkeredagenrond kersten oud en nieuw.Dagenlang
zagenwe geenzon.De helderevriesluchtontbraken door het zachteweer
was het's morgensom acht uur net zo donkerals's nachts.De lampmoest
er bij aan om werkzaamheden
in huiste kunnenverrichten.Maarde inwonersvan Kantenshaddenhun bestgedaanom wat lichtte brengenin deze
duisteredagen.Nietalleenbinnenin de huizenleekhet gezellig,bij velen
deed de tuin ook mee.Lichtslangen
langsde gevelsen door de bomenen
de rondgeschorenbuxus kreeg een sprei van twinkelendelichtjes.De
bewonersvan de Middelstumerweghadden ervoor gezorgd om Kantens
een leukeentreete geven.Zelfshet rendieren de kerstmanontbrakenniet.
Bij 't Schienvatstond de grote hoge kerstboommooi te wezen tegenover
het Anton Pieck-achtigewinkeltje van Ineke. Als vanouds stond de
Kaanstertorenal ver voor de kerstdagenin het licht.Vanalle kantenkonje
genietenvan de oudetoren,maarrijdendbij de ilsbaanwas het lichtop de
steunbeervanafde noordkantprachtig.Maar het mooistvond ik deze keer
het licht toen wij over de Oosterwegnaar huis reden. De molen "Grote
Geert"zagen wij natuurlijkal van ver, maar het schip voor de molen met
zijn verlichtezeilen,hoe kon dat, wat was daï?Zou welde bootvan Gerben
Lenstrazijn, dachtenwij, maar nee die lag voor de boerderijafgemeerd.
Dan maarevenmet molenaarGeradbellenen om ophelderingvragen.Het
schip bleek eigendomte zijn van één van de twee nieuwebewonersvan
GarageHolst.Jan Martenvan Dijk nam de stroomkostenvoor zijn rekening
als de eigenaarde verlichtingverzorgde.Een leuk initiatiefdat een romantischplaatjeopleverde.In de eersteweekvanjanuariwerdallefeestverlichting opgeruimd.Ja, een enkelingwilde de sfeer nog even vasthouden,
zoalshet leek.Na alle knallenvan oudejaarsavond
brak op 1 januari,hoezonlicht!In huiszag je het
wel van korteduur,het echtelichtdoor.......het
stofweer liggenen de spinnenwebben
in de hoekenzitten.We moetennog
evendoorbijten,maar we kijkentoch verlangenduit naar het voorjaar!
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Zunneschien
Wat ik t mooist van alles vien
op aal dij doagen?Zunneschien!
n Zee van licht, n hoge lucht,
de roemte en de volle vlucht.
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IN KANTENSGROOTSUCCES
NIEUWJAARSDUIK
Op nieuwjaarsdag
om 14.00 uur was
het zover. De eerste nieuwjaarsduik
van Kantens stond
op het punt te
beginnen. Tegen
kwart voor twee
druppeldende eerste deelnemersen
toeschouwersbinnen op het terrein
rond de molen.De
één kwam in badjas, terwijlde andere nogde winterjasaan had.Doorsommigedeelnemerswerder ietsangstvallignaar het donkere,koudeBoterdiepgekeken.
Gert Homanen Jan Jensma,de organisatoren,tevenseigenarenvan " het
sauna- en hottubverhuurbedrijf
Saunamobiel"haddener alles aan gedaan
om het comfortvoor de deelnemerswat te verhogen.Tweemobielesauna's stondenopgesteldom eerst wat op te warmenen om na de duik weer
lekkerwarmte worden.Nietalleenkon men gebruikmakenvan de sauna's,
ook stond de deelnemerseen warme doucheter beschikking,zelfs kon
men na afloopin de hottubplaatsnemen.
Met dit alles in het achterhoofdwerd er door 26 deelnemersde sprongin
het Boterdiepgewaagd.Terwijlde meeste er minstenszo snel weer uit
waren als ze erin waren gegaan,waren er een paar deelnemersdie een
stukjezwommen,of er voor de tweedekeer insprongen.
De sauna'sen de hottub zatenna afloopdan ook snel vol. Nadat iedereen
weer wat was opgewarmdwas er in de molengl0hwein,warmechocolademelk met rum of slagroomen snert verkrijgbaar.
Alhoewelhet weer niet erg meezat,was het publiekin grote getale op
komen dagen. En de moedigeacties van de deelnemerswerden zeker
gewaardeerd.En als je goed luisterdekon je kretenopvangenals "volgend
joar dou ik ook mit!",maarook "dat is ja veulste kèld!".
Al met al een evenementdat voor herhalingvatbaaris! We hopendan ook
volgendjaar het aantaldeelnemersvan dit jaar ruimte overtreffen.
Wilt u ook eens heerlijkthuis relaxenin de sauna of in de hottubkijk dan
op www.saunamobiel.tk
voor de mogelijkheden.
U kuntvoor informatieook
bellenmet Gert Homan,tel:0595-431588
of Jan Jensma,tel:0595-5571
18.
Wij willende volgendemensenbedankenvoor hun hulp tijdensde duik:
Geradvoor het openstellenvan de molen,Frouwkevoorde EHBO,Ronald
voor het leverenvan water en stroom, Jan W. voor het filmen van het
geheelen Harryvoorde hulpbij de catering.
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De vlucht oet míezergetied,
o, zun, wat moakstoemensken bliedl
Doe schoons de spinnewebbenop,
dij spouken deur n denkerskop.
k Vuil mie van binnen roem en licht,
t leven schoemt weer, ik krieg zicht,
t leven lokt weer, blinkend, blied,
God, geef de menskenzun op tied!
Jan Boer

Oet: Roemte en Voart.
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Op vrijdag23 februaria.s.viert de afdelingMiddelstum/Kantens
eo.van de
NBvP Vrouwenvan Nu haar 7S-jarigbestaan.Tweejaar na de oprichting
van de landelijke Bond van Plattelandsvrouwenontstond de afdeling
Middelstumeo. op 5 februari1932.In de beginperiodewarende doelstellingen van de bond gerichtop de bevorderingvan de belangenen de
ontwikkelingvan de bevolkingop het platteland.Later lag het accent meer
op de emancipatievan de vrouwenen hun verantwoordelijkheden
in de
samenleving.
De huidigemissievan deze vrouwenorganisatie
is: het hebben van hart voor de leeÍomgevingen participerenin hedendaagsemaatschappelijkeontwikkelingen.
Elkaarontmoetenen het ontplooienvan creativiteit en persoonlijkheidzijn door alle jaren heen van groot belang
geweestvoor onze leden.We hebbenook een websitewaar al onze activi. Het lustrum wordt vrijdag 23
teiten op staan: www.middelstum-info.nl
februariin Vita Novafeestelijkgevierdmet een gevarieerdprogrammavoor
en door eigenleden.Aanvang17.00uur.
T.Jensma-Helder.Middelstum, tel. 557443.

16

Wij hebbennog een handdoekdie tijdensde duik is vergeten.Dezeis roodwit en heeftde Canadesevlag als opdruk.U kuntde hánddoekafhalenbij
de familieHoman,Middelstumerweg
42b.
N IEUWJAARSSPELLETJES
SCHIENVAT
Op donderdag4 januari was de nieuwjaarsspelinstuif en de bingo. We
haddeneen supergezelligemiddagmet ongeveer35 kinderen.De épelletjes vielengoed in de smaakbij de kinderen.Hierondervolgende namen
van de winnaarsvan het spellencircuit.
tot en met 6 jaar
1e prijs:AleidaRottink
2e prijs:KristianSander
3e prijs:Lynette
de Vries
7 Um 9 Jaar
1e prijs:SanderBultena
2e prijs:MaxKeizer
3e prijs:Antrude
Oudman

1B

10 jaar en ouder
1e prijs:Boukje
Miske
2e prijs:Dirk-JanSander
3e prijs:MarielleWildeboer

ilii ienÍ lou0
Even voorstellen:
wij
zijn
Marc
Schriemer(27) en
Karin Gies (28).
Sinds de zomer
van 2004 zijn wij
de trotse eigenaren van de woning
de
aan
Usquerderweg9 in
Kantens.Na enkele jaren in de stad
Groningente hebben gewoond tijdens onze studie,
zijn we weer terug
op het Hogeland.

Oorspronkelijk
komtKarinuit Eenrumen Marc,it finuffrlgJ
Karin is na haar opleidingaan de Hotelschoolin GronÍngenaan de slag
gegaan bij het kuurcentrumFontanaNieuweschansen werkt daar nog
steedsals ManagementAssistente.
Marcis na zijn studieBedrijfskunde
mettwee studiegenoten
het interbedrijf
iWinkbegonnenin Groningen.
Zoals velen weten was het huis aan de Usquerderwegwel toe aan een
grondigeopknapbeurt.
gesloopten nieuw
We hebbenhet huis gedeeltelijk
opgebouwd.Het huis rust nu op heipalenom te voorkomendat het verder
verzakt.De geheleverbouwingis - hoe kan het ook andersals eigenaar
- te volgenvia een website(www.9995nd9.ismiinvan een internetbedrijf
huis.nl).Heel leuk voor vriendenen familieom op afstandmee te kijken.
Mochtiemandook graagzijnverbouwingaan vriendenen familielatenzien
via zo'n websitebel dan evenmet Marc (06-41487693).
ledereenmet een
internetverbinding
kan een ismijnhuiswebsitebijhouden.
Na twee jaar van verbouwenkomt het eindeeindelijkin zichten hopenwij
over een maandof drie definitiefin het huiste kunnenwonenen afscheid
te kunnennemenvan ons tijdelijkonderkomen,de keet in de tuin. Nu de
verbouwingbijnaachterde rug is hopenwe wat meer vrijetijd te hebben.
Zodat we volop kunnen genieten van het huis, de tuin en natuurlijk
Kantens!
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IN DE BIJBEL:EEN SERIEGESPREKSAVONDEN
IN
ONTMOETINGEN
.SALEM'
Onder auspiciënvan de ProtestantsegemeenteKantens-Stitswerd
zullen
wordenbelegdin gebouw'Salem'teKantens.
een drietalgespreksavonden
ln het najaarvan 2006 werd een start gemaaktmet thema avondeno.l.v.
is de
drs.S. Prinsuit Kantens.Met het verschijnen
van dit februarinummer
eersteavondvan de vervolgseriereedsgeweest,maar nog 2 avondenzullen volgen,te weten:dinsdag 6 en dinsdag 20 februari,steedsvan 20.00
- 22.00 uur. De avondenzijn voor iedereentoegankelijk,en willen niet
gebondenzijn aan kerkmuren.
Heefi dit berichtuw interessegewekt:schroomdan nietom te komen.Weet
u welkom!
'OP ROEGEHORN'IN KANTENSGROOTSUC.
TONEELUITVOERING
CES
ln een bom vol gebouw Salem van de ProtestantsegemeenteKantensStitswerd,werd op zaterdag30 decemberde uitvoeringvan de éénakter
"Op Roege Hórn" voor het voetlichtgebracht.De avond werd georganigemeenteen
seerdter afsluitingvan de eenwordingvan de Protestantse
de afrondingvan de renovatievan gebouw Salem. De openingswoorden
't
werden uitgesprokendoor ds. P.C. HooÍt,oud predikantvan Kantensen
Stitswerd.Daarna was het woord aan de spelers,die het historischestuk
van de Groningseschrijveren dichterJan Boer (1899-1983)opvoerden.
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De eenakterwas het eerstetoneelstukvan Jan Boer,geschrevenin 1922.
Fraaiehistorischekostuumsen een prachtige,sfeervolletoneelinrichting
maaktenhet publiekdeelgenootvan het verhaal.Na de pauzewas er een
optredenvan Daan Dost (accordeon)en Jaap Kammenga(zang).Beide
heren gaveneen voordrachtvan het zangspel
'De
Kiepkerel'met daarbijnog enkelezeer in de smaakvallendeacts.Met
een glas brandewijnmet rozijnenen een oliebolwerd de avondbesloten.

SCHIENVAT
AGENDA
VOORFEBRUARI
5
6-13-20
7-21
14
22
28

1 9 . 3 0u u r
09.45.uur
1 9 . 3 0u u r
1 3 . 3 0u u r
20.00uur
1 9 . 3 0u u r

VDK
Volksdansen
Handwerken
Sport en spel - groep 3 Vm B
Schienvatbestuur
Bridgen

VERVANGING
BRUGGENUSOUERDERWEG
Al sinds 13 novemberis de Usquerderweggestremdomdat er twee bruggen worden vervangendoor de provincieGroningen.Voor inwonersvan
Rottum betekenthet omrijden naar Usquert en naar Kantens.Ook voor
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Arrivalijn 61 gaat de routetijdelijkanders.Gelukkigzijn alle mensenhierovergoed ingelicht.De planningis dat in maartde nieuweEelswerdertil
en
de Helwerdertilklaarmoetenzijn.Na een kijkjete hebbengenomenbij de
twee bruggen,blijkt dat er nog heel wat werk moet gebeuren.De oude
maar nog nietslifk op nieuw......
bruggenzijnverwijderd,

G.W.
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Eemshavengemeente
Gemeentehuis:
Bezoekadres:Hoofdstraat
West 1, 9981 AA Uithuizen.
Postadres: Postbus11. 9980AA Uithuizen.
Tel.nr.:
0595-437555
Fax.nr.:
0595-437666
@eemsmond.nl
email:
algemeen
internet:
www.eemsmond.nl
Openingstijden:
Het gemeentehuisis voor het publiekgeopendelke werkdagvan 08.30 16.00uur en op de maandagvan B.3O- 19.00uur.
Sinds juni 1999 werktde gemeenteEemsmondmet een publieksbalie.
U
kunt zich voor alle zaken eerst bij deze balie melden.Veelalwordt u dan
direct geholpendoor de baliemedewerker.
Vergthet antwoordop uw vraag
meer specialistische
kennis,dan wordteen medewerkervan de desbetreffende vakafdelingingeschakeld
om u van dienstte zijn.Ook voor Sociale
Zakenkunt u zich bij de publieksbalie
melden.
Tijdensde avondopenstelling
op de maandagzijn alleende medewerkers
van de publieksbalie
aanwezig.Voor de aanvraagvan een reisdocument,
een rijbewijs,een uittrekseluit het bevolkingsregister,
aangiftevan een verhuizing,geboorteof overlijdenof informatieover socialevoorzieningen,
subsidiesen dergelijkekunt u dan ook terecht.
De publieksbalieis doorlopendgeopend.De overigeorganisatiekent het
systeemvan variabelewerktijden.
dat 's
Daardoorbestaatde mogelijkheid,
morgensvoor 09.00uur of tijdensde lunchtijdmedewerkers
nietaanwezig
ziln.
Inleveringplatglas:
Platglas kan iedere werkdag ingeleverdworden aan de TalmawegBa te
U i t h u i z e nv.a n 9 . 0 0- 1 2 . 0 0u u r e n v a n 1 3 . 0 0- 1 6 . 0 0u u r .
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WERK:
MAATSCHAPPELIJK
Maatschappelijkwerk: hulp bij problemen
Als u in Eemsmondwoonten ouderbentdan 17 jaar,kuntu bij de gemeente terecht voor algemeen maatschappelijkwerk. Onze maatschappelijk
werkersbieden hulp bij allerleisoorten problemen,bijvoorbeeldop het
gebiedvan financiën,werk, relaties,opvoedingen verwerking.U kunt een
beroepop deze hulp doen, ongeachtuw inkomenof leefomstandigheden.
wordt gratisverstrekten de hulpverlenerheeft geheimDe hulpverlening
houdingsplicht.
Wat kunt u verwachten van de maatschappelijk werker?
De maatschappelijk
werkerhelptu bij het ordenenen oplossenvan uw problemen.In een gesprekprobeertde maatschappelijkwerkersamen met u
de problemenop een rij te zetten.Hijlzijkijk naar wat u zeltal heeftondernomen en probeertte ontdekkenof u nog iets over het hoofd heeft gezien.
Samen bekijkenwe wat er aan gedaan kan worden.
U krijgt ook steun bij de aanpak van uw moeilijkheden.Daarbijwordt uw
eigen visie op uw probleemserieusgenomen.Soms is één gesprekvoldoende,soms zijn meerderegesprekkennodig.De bedoelingis dat u op
een gegevenmomentweer verderkunt zonderonze hulp.En lukt het dan
nog niet,dan kunt u gerustweer aankloppen.
Aanmelding en spreekuur
Van maandagtot en met donderdaghoudenwij tussen09.00en 11.00uur
spreekuur.U kunt zich hiervoor zowel telefonischals persoonlijkbij de
publieksbaliein het gemeentehuisaanmelden.De maatschappelijk
werkers kunt u telefonischbereikenvia (0595)437679en 437505.Nade aanvoor een intakegesprek.
Het algemeenmaatmeldingwordt u uitgenodigd
schappelijkwerk bevindtzich in het gemeentehuis.
Verwijzing
ln sommigegevallenkan uw probleembeteraangepaktwordendoor een
instelling.De maatschappelijk
werkerbeoordeeltin overleg
specialistische
beteraansluitbij uw vragenen regelt
met u welke hulpverleningsinstelling
eventueeleen verwijzing.Jongerentot en met 17 jaar wordendoorverwezen naarde jeugdhulpverlening.
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