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KERKDIEN'TEN
ProtestantsegemeenteKantens-Stitswerd
Kantens,Antoniuskerk
3 juni 10.00uur ds.K.M.Zwerver,
Uithuizen;
bevestiging
ambtsdragers k
kofÍiena de dienstin'Salem'
10juni 19.00uur ds.J.A.vandenBerg,Stedum
17juni 10.00uur ds.R.P.Oosterdijk,
Haren;
vieringHeiligAvondmaal
24 juni 11.00uur mevr.N.C.Meihuizen,
Kantensk
kerk vrijgemaaktte Kantens
GereÍormeèrde
3 juni 9.30uur J.P.vande Waluit Leek
14.30uur leesdienst
10juni 9.30uur ds.T.Groenveld
uit Roodeschool
HeiligAvondmaal
14.30uur leesdienst
17juni 9.30uur leesdienst
14.30uur ds.K.A.vanderMeeruitLoppersum
24 juni 9.30uur leesdienst
14.30uur ds.G.F.Ovenrueg
uitSchildwolde
1 juli
9.30uur leesdienst
14.30uur ds.A. vanderSlootuitBedum
Chr.GereÍ.Kerk Kantens
(wijzigingen voorbehouden)
3 juni 09.30uur
14.30uur
10juni 09.30uur
19.00uur
17juni 09.30uur
14.30uur
24 juni 09.30uur
14.30uur
1 juli 09.30uur
14.30uur

leesdienst
ds.M.denBleker
leesdienst
ds.P.W.Hulshof,
dienstmetbelangstellenden.
leesdienst
leesdienst
leesdienst
ds.M Visser.
leesdienst
ds.N.Vennik

DorpskerkRottum
AIledienstenbeginnenom 19.00uur
(organist
10juni ds.A. Lagendijk
dhr.EdzoRozema)
29 juni dhr.P.Ketting

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:0900 - 9229 (0,10euro p.min.)
Tandartsen:
Tandartspraktijk
14-15mei
F.H.Bennink,Ten Boer.......050
302 27 20
of 0595 46 44 33
L . G .J a g e r ,B e d u m
1 6 , 1 7m e i
.....050
30154 62
P.Brouwer,Uithuizen
19,20mei
..........
.059543 16 42
25,26 met
J.D.Buwalda,Bedum
...050301 39 94
2 7 , 2 8 , 2 9m e i G . J .H e u v i n kU
, lrum
. . . . . . . . . . . . . 0 549052 0 1 5
M.J.den Engelse-Boelkes,
30,31mei
Ezinge
0594 62 21 21
2,3 juni
Tand.prak.
Fledderus& CommiesWinsum...0595
44 15 45
Tand.prak.
9,10juni
Bruining-Gelderblom
Winsum......0595
44 17 40
T a n d . p r a kL.o p p e r s u mL,o p p e r s u m . . . . . . . . . . . . . . 05579268 1 8
1 6 , 1 7j u n i
23,24juni
Tandartsenpraktijk
Timmerman,Uithuizen....0595
43 17 16
30-6,1-7
J.D.Buwalda,Bedum
.........050
301 39 94
Op zaterdagen zondagis er om 11.00 en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijketandarts teleÍonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Beflenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma. Vm vr. tussen8.00-8.15uur,
t e l . 0 6- 5 1 2 5 5 9 2 6 .
Koks Herberg b.v.,TaÍeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
Vervoershulpdienst:Tel.551084.
Verloskundigenpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan aÍspraken: 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 wijzigingen bij huwelijk, samenwonen, geboorte en/of verhuizingen
door te geven aan de ledenadministratie

VAN DE REDACTIE
Ja ja, het zijn drukketijdenvoorde redactieleden.
Naasthet aanleverenen
venruerken
van de maandelijksekopij,heeft u ons ook huis aan huis zien
gaan met het ophalenvan de vrijwilligebijdragevoor't Lougnijs.Samen
met een aantalvrijwilligers,
die ik blj dezeheel erg hartelijkwil bedanken
voor hun inzetom de collectetot een succeste maken:Marga van Dijk,
Ineke Eisinga,Ebbel Kuipers,Mevr.Minck,TreesVriezemaen de Fam.
Wibbens.En, was het een succes?Jazeker,bestemensen.We hebbendit
jaar zelÍs meer opgehaalddan vorig jaar! Met een bedrag van ruim €
1800,=kunnenwij als redactiezijndeuitermatetevredenzijn.Wij willenu,
de inwonersvan Rottum,Stitswerden Kantensdan ook heel erg bedanken
voor uw gullegiÍten!Wij zullenmet dit geld ervoorzorgendat u de komende tijd weer een goed uitziendeLougnijsop uw deurmatzult aantreffen.
Bedanktvoor uw vertrouwen.
En mochtu de collectantgemisthebben,dan
kunt u altijdnog een gift overmakenop bankrekeningnr.34.22.17.933.
Wat biedt het Lougnijsu deze maand? In ieder geval het programmavan
Stitswerdop z'n kop van aanstaandezaterdag en een verslag van het
onlangsgehoudenJeu de Boulestoernooialdaar.Verdereen aantaljubilea:voetbalvereniging
KRC viertvan 1 t/m 9 juni haar 75 )arigbestaanmet
een uitgebreidprogrammaen Deo Dicatusvierde onlangshaar 50 jarig
jubileum.Ook treft u een verslagvan de wandelvierdaagse
aan, inÍormatie
over de midzomernacht
op Helwerd(Rottum)en het speeltuinÍeest
op 16
juni in Kantens.Natuurlijkis er ook weer ruimtevoor onze vasterubrieken:
Agnes Omta laat van zich sprekenin de rubriek"ff chatte",Fred Flinthipper
pakt het "groen"aan en de bewonersvan de voormalige"Garage Holst"
stellenzich in "Nij ien t loug"aan u voor.Kortom:voor iederwat wils.
Tot slot wil ik u er op wijzendat op 28 juni het laatstenummer voor de
zomervakantie
uitkomt,daarnazal 't Lougnijspas weer eind augustusverschijnen.Let u met het inleverenvan uw kopijhierop?Zijn er activiteitendie
plaatsvindenin de zomervakantie,dan kunt u de kopij hiervantot en met
woensdag 20 juni aanleveren(per post of digitaal).Alvastbedankt.
Frouwke Doornbos, eindredactie
Binnengekomengiften
J . L .B .

w-t.

J. D-C te R.
BernleÍtheater
Feestcomité
CSCW
OBS Klinkenborg

€
€
€
€
€
€
€

10,=
25,=
2Q,=
35,=
12,50
12,50
15,=

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Jubileum v.v. K.R.C.
Kantensde
Op 5 juni 1932 is de voetbalvereniging
RobbenCombinatieopgericht.Dat houdtin dat we op
5 juni 200775 jaarbestaan!Dit jubileumwil de vereniging niet ongemerktvoorbij laten gaan. Het lijkt ons
dan ook gezelligom dit samen met onze dorpsgenoten te vieren.In dê week van 1 juni tot en met 9 juni
georganiseerd.
wordener dan ook diverseactiviteiten
1 juni
2 juni
5 juni
7 juni
8 juni

Stratenvoetbaltoernooi
Jeugddag
(ludiek)
Jubileumavond
Sponsorloop'
Gekostumeerd
voetbal
en discovoor de jeugd
9 juni Sportievedag
Receptieen
Feestavond

aanvang19:00uur
10:00uur
aanvang
19:30uur
aanvang
18:30uur
aanvang
18:00uur
aanvang
10:00uur
aanvang
aanvang19:00uur
20:30uur
aanvang

De activiteiten ziin voor een ieder toegankeliik.
Het completeprogrammais tevenste vindenop de websitewww.vvkrc.nl.
Wij hopen u dan ook massaalte mogen begroetenop sportparkde Kooi
aan de Bredewegte Kantens.
Activiteitencommissiev.v.K.R.C.

Vaderdag(zondag 17 juni)
We liepen's zondags langs de slootkant
met't dichte kroos, de pinksterbloem,
de dotters, boterbloemen, kikkers,
de bijen met sonoor gezoem,
je wees me lieve kleine dingen,
een vogel tussen't volle groen,
ik keek naar jou en naar je glimlach,
je bukte, gaf me zacht een zoen,
we liepen uren door de morgen,
je hand was warm,je voetstaptraag,
'k ruik nog
de geur van pinksterbloemen
tot aan vandaag....
Margreetvan Hoorn Uit:Welkom

JUBILEA DEO DICATUS
Het was de afgelopenmeimaand50 jaar geledendat het GereÍormeerd
GemengdKoor "Deo Dicatus"werd opgericht!Het koor begon o.l.v.dhr.
Valk met plm. 35 leden. Het ledentalvarieerde:omlaag,weer omhoog,
weer omlaag,tot vandaagde dag 15 leden.Er zijn nét twee (jonge!)bassen verwelkomd!Nu wordt er gezongeno.l.v.Eddy Mul. In de tussenliggende tijd hebben respectievelijkvader en zoon Vening voor het koor
gestaan.
Dat er graag en met plezierbij het koor gezongenwordt,blijktwel uit het
feit dat dhr. MartinusDoornbosal 40 jaar lid is! Hij kreegter gelegenheid
een reversdaarvanen voor zijn jarenlangeinzet (ook in bestuursfuncties)
speld,een Íraaiebos bloemenen een oorkonde.Ook is er door elk lid een
herinneringvoor hem op papiergezet.Al met al een Íeestelijkeavond!
Wilt u samen met het koor de Naam van de Here gróot maken,dan kán dat
natuurfijk!U kunt contact opnemen met de nieuwe secretaris,Marjan
Vefdman (tel. 552424'1,ol gewoon langskomentijdens een repetitieop
21a in Kantens.U bentvan hartewelaan de Pastorieweg
maandagavond
kom!
Hartelijkegroeten, namens "Deo Dicatus"
Trijde Ammeraal
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ÍÍ chotte...
Nieuwe rubriek voor jongeren Íussen de 10 en 20 jaar
1. We chatte fÍ met....
Heey! lk ben Agnes Omta, 14 jaar. lk woon in Kantens en zit op het
Hogeland College in Wartfum.Mijn hobby's zijn tennis en voetbal.
2. Wat is je Íavorietemuziek?
Heb ik niet echt, alleen ik vind top 40 muziek wel leuk!
3. In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioenwillen worden.
Waarom?
VOETBAL!das echt super gave sport!
4. Waarkunnenwe je in het weekend(overdagoÍ 's avonds)tegenkomen?
Bij Gijs meestal!
5. Wat is je Íavorietevakantiebestemming?
Uhmm ben nog niet overal in de wereld geweest hoor! Alleen tot nu toe
Turkije!
6. Voor wat voor gerechtkunnenwij jou 's nachtswakkermaken?
Pizzaaa!
7. Op welkesite ben jij vaakte vinden?Waarom?
lk zit bljna nooit op internet dus ben nooit op een site te vindenlJ

,

eruit?
8. Hoe ziet jouw toekomstdroom
Profvoetballer worden en samen met Gijs heel gelukkig zijn!
in het dorp doe je mee?
9. Aan welkeactiviteiten
Zijn er activiteiten dan?
10.Wat zou jij in het dorp waarinje woontwillenveranderen?
Waarom?
lk hoef niks te veranderen,alleen ik wil graag een tennisbaan omdat ik dan
niet naar Middelstum hoef en ik zou graag een meisjes voetbalteam in
Kantens willen, want dan hoef ik niet helemaal naar Warffumte fietsen.
11. Tot slot, met wie chatÍewe de volgendekeer?
Met Robin Wever!

Een midzomernacht op Helwerd laat u terugvoeren in de tijd
2í juni, vanaf 21.30 uur op de wierde van Helwerd
21 juni zal op de wierde van Helwerdweer de historischesÍeer van de
plaatswordenopgeroepenmet het vierenvan de midzomernacht.
Bij het
vallenvan de schemeringwordt u teruggevoerdnaar de tijd dat de wierde
een belangrijkehistorischerol speeldeen de bakermatwas van een oude
legende.EeÀ ieder is welkomom, begeleiddoor oude gezangen,het pad
naar de tweelingheuvels
van de wierdeop te gaan.Zoals allen gehuldin
een grijzepij treedtu een anderetijd en een anderlandschapbinnen;een
landschapvan mystieken verhalen.
De Helwerderwierdebestaatuit twee hoogtenmet daarineen patroonvan
gfooiingen.
In oude tijdenspeeldenzich hier historischetaÍerelenaf, zoals
we wetenvan de legendevan de predikerLiudgerdie hier de blindeBard
BernleÍbekeerde.
fn de drie natuurlijkeamfitheaters
van de wierdewordenbij grotevuurkorven verhalenvertelddie u verderterug voeren in het verledenen aansluiten bij de magischekrachtvan de wierde.Tussende rondesvan verhalen
in wordt u door muzikantenverderover de wierde geleid,tot een volgend
verhaalbegint.En zoals in oude tijden- geen spelenzonderbrood en wijn
- kunt aan de rand van de wierdeu lavenaan wijn en brood.Ook daar vindt
u de eeuwenoudesfeer;het doet denkenaan Breugel.
Terwijl het langzaam donkert trekken de bezoekers,gekleed in hun
Middeleeuwsepijen, over de wierde.De muziekwordt zachteren zwelt
weer aan; in de verte staateen silhouetvoor de lichtewestelijkehemelen
de nacht daalt neer. Ook wanneerde verhalenzijn verteld kunt u, verwarmd door de vuurkorven,blijvennagenietenvan de sprookjesachtige
sfeer.
Op de langstedag van het jaar beleeÍtu zo een ver en toch zo nabijverleden op dezetweeëneenhalÍ
duizendjaar oude grond.
De midzomeravond
begintom 21:30 uur en wordt georganiseerd
door de
StichtingNatuuren LandschapEemsmonden het GroningerLandschap.
Meer inÍormatievindt u op de website van de Stichting http://www.landschapeemsmond.nl/
Namens SNLE,
Cato ten Hallers-Tjabbes

De Helwerder wíerde
in oude tijden
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Concert KaansterVlinthippers
Ook dit jaar gaat het koor weer een tuinconcertorganiseren.U kunt dan
genietenvan amusementsliedjes,
die het koor met veel enthousiasmeten
gehore zal brengen.Wij hopen op een groot publiekvanuit Kantensen
omstreken.
Wanneer:16 juni 2007
Tijd:
1 9 . 0 0u u r
Waar:
Op het plein van GebouwSalem aan de KerkhoÍsweg
Vriendelijkegroeten,
Leden Kaanster Vlinthipperskoor
Groenvoorziening

Tw cxllrl^lrlr,,
deorTrr,dT ?i,rfi*ppw
Mensen, waar zijn de tijden gebleven dat het groen er ín het dorp netjes bij
lag. Er wordt gesnoeid met een klepelaar, tenminstede plantsoenen met
rozenbottels. Straks, als het weer te laat is, komen de jongens van Abillity
weer opdravenmet de schoffelsop de nek. Van een plantsoen aan de ene
kant van het dorp, naar een andere aan de andere kant van het dorp.
Zonder structuur of volgorde.Die mannen moeten een leidraad aangereikt
krijgen hoe ze het moeten doen, zodat ze niet van hot naar her rennen,
maar een vaste route krijgen. Dan krijgt alles een beurt en je kunt de plantsoenen het gehele jaar door netjes houden. Wat ik dan weer niet begrijp,
dat er in elk geval 2 mensen uit Kantens zijn die bij Abillity in de groenvoorziening werken, maar die Kantens niet als werkterrein hebben. Geef deze
mensen Kantens als werkterrein!lk kan me voorstellendat deze mensen
een drive hebben om Kantens er mooi en netjes uit te laten zien. Laatst
hoorde ik van iemand dat hij was uitgenodigd voor een schoffelproject voor
de gemeente. Niet in zijn eigen plaats, maar natuurlijk in Uithuizen en in
Uithuizermeeden.Gemeente, als jullie willen dat er mensen aan zo'n willekeurig project mee zouden willen doen, laat ze dan in hun eigen dorp
schoffelen en niet daar buiten. Vroeger zag je hier in het dorp 2 mensen
lopen die alles tot in de puntjes geregeld hadden. Randjes en kantjes netjes,geen stukje onkruid in de plantsoenen,goten netjesgeveegd.En nu is
het een grote warboel. Het ziet er gewoon niet uit. Kijk voor de aardigheid
eens bij de molen; ligt daar nu gravel of is het een grasveld? lk zie het verschilniet meer.Ze denken daar op het gemeentehuiszeker "Wat mokt het
oet, wat mokt het oet, of t nou onkruud is of roet", het is maar in Kantens,
dan is het wel goed. Nog altijd heb ik respect voor die mensen die er jaren
voor hebben gezorgd dat Kannes er bij lag om door een ringetje te halen.
Alle bezuinigingen zijn niet altijd goede bezuinigingen.

11

K.J.H.

Kantens

Activiteiten Kantster Jeugdhonk
Het KJH komt weer maandelijksin het Lougnijsmet aankondigingen
van
activiteitenen acties.Verderzullenwe u op de hoogtehoudenvan nuttige
inÍormatieover het jeugdhonk.
maandag30 april,was het jeugdhonk'savondsvanaÍ
Op Koninginnedag,
20.00 uur geopendvoor iedereen.Het werd een gezelligoranjeÍeestvoor
jong en oud.Mehigeenwaagdezichaan de Karaoke.Het KJH kan dan ook
terugkijkenop een geslaagdeavond.
Hierondervolgen de activiteitenvoor de komendetijd. De activiteitenvinden altijd plaatsop de laatstezaterdagvan de maand:

30 juni 2OO7
25 augustus2007
29 september2007
27 oktober 2007
24 november2OO7
31 dec./l januari

ProudTo Be Fout
ZomerÍeest
HardcoreParty
BierÍest
Apres ski Party
Oud & Nieuw

vanaÍ:20.00uur
vanaÍ:20.00uur
vanaÍ:20.00uur
vanaÍ:20.00uur
vanaÍ:20.00uur
vanaÍ:01.00uur

Er is onlangsgewerktaan een websitevan het KJH en deze is actieÍop het
. Hier is o.a. te lezen hoe het KJH is opgericht,
adres www.kjhkantens.tk
wie er lid zijn van het bestuuren er staan wat links op. Dus wil je meer
weten over het KantsterJeugdhonk,bezoekdan onze site!
Tot ziens in het Jeugdhonk!

Bestuur KantsterJeugdhonk
Agenda Schienvat- juni/iuli
Juni
4
7-14-21
18
23

20.00uur
15.30uur
19.30uur
18.00uur

VDKjaarvergadering
Kinderkunst
VDK
Kaanster
Vlinthippers
Vergadering

JUT
11

20.00uur

Schienvatbestuur

12

VDK OP 4 JUNI AANSTAANDE
JAARVERGADERING

van de Vereniging
voor
Op maandag4 juni 2007 is de jaarvergadering
Dorpsbelangen
Kantens.
Alleledenzijnvanharteuitgenodigd
om de jaarvergadering
is om 20.00
bij te wonen.De aanvangvande jaarvergadering
uur en vindt plaatsin het Schienvatte Kantens.

VERENIGING
DORPSBELANGEN
ROTTUM
Dorpshuis"Kloosterslee",
Rottum

5 mei borrel
Zaterdagmiddag5 mei was er de borrel.Tafelen stoelenwerden naar buiten gezet vanwegehet prachtigeweer.Onder het genot van een borrel en
een hapjewerdende dorpsezaken...en meer besproken.Zo'n 15 personen grooten kleinwarenaanwezig.
Zaterdag 9 igni vosseniacht voor de ieugd
In ons kleinedorpje houdenwij een vossenjachtvoor de jeugd.
Het begint om 14.30 uur bij het dorpshuis.Vriendjesen vriendinnetjes
mogenook gerustmeedoen.
Langste dag viering op Helwerd
Op donderdag21 juni word op Helwerd "de langstedag" op een bijzondere maniergevierdmet muziek,verhalenen houtvurenin een mystiekesÍeer
(zie eldersin deze editie).BezoekerskunnenvanaÍ21.30 uur op Helwerd
terechttot 23.00 uur.Alle Rottummerszijn van harte uitgenodigd!Vanuit
weet er meervan!
ons dorp doet SusanHerweijermee in de organisatie.Zii

Pedicure: Aafke de Winter
komt bij u thuis
In bezit van aantekeningen:
- Diabetischeen ReumatischeVoet
- Tevensook nagelregulatiemogelijk
Hoogtjestraat33. 9988 RN Usquert
Tel.:(0595)42 23 87,b.g.g.06 20 74 67 02.
AJiprakentussen12.00en 13.00uur.
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"Mam, ik vind je lieÍ" moederdagactieGROOTSUCCES!!
Zondagochtend13 mei hebbenwe de moedersvan Kantensverrast met
een moederdagontbijtje.
Op mooi versierde brommers (Wim & Freek
bedankt!!!)ziin we door heel Kantens gesjeesd. HeeÍt u ons ook
gezien??????
We hebbenerg veelplezierbeleeÍdaan de voorbereiding
en
bezorgingvan de pakketjes,mede dankzij het mooie weer! Alle moeders
waren zeer verrast. We kregendaaromook leukeen emotionelereacties.

Groetjes,het speelweekbestuur.

II
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Lonely at the top - Jeu de Boules in Stitswerd
Dat het niet altijd goed toeven is aan de top vernam ik uit zeer vertrouwelijke bron in Stitswerd. Wat is er gebeurd?
De zaterdagvoor Koninginnedag,
de dag zelf en de avond erop is alweer
"Open" gespeeld.We hebbenhet hier overjeu de
het tweedeStitswerder
boules. "Open" slaat nergens op, want de strijd gaat alleen tussen
Stitswerders.
Maar goed.
Velewedstrijdenmet een Franszonnetjeen dito wijn worsteldenzich door
een niet geheelverhardparcours.Dat nam niet weg dat van de vier halve
Íinalistenparen
er drie gelijkwaren aan vorig jaar en de Íinale was zelfs
helemaalidentiek.Het laat zich raden wie er won. Jawel:dezelfdenals
vorigjaar.
15

Dit brachtde ware aard der Stitswerdersnaar boven.Als de winnaarszich
nog eenmaalals stel (een gelukkigechtpaarn.b.) in de strijd dudden te
gooien,dan zijnde rapengaar.Bedreigingen,
veÍ'wensingen
warennietvan
de lucht.De betrouwbarebron vermeldtverderdat het paar zich niet meer
op straatdurft te vertonen,dat de bekerverstoptis en dat ze inmiddelseen
ander paar hebbengevraagdvoor partnerruil.Het is duidelijk:suprematie
ja zelfstot gebroken
leidttot schevegezichten,verstoordeverhoudingen,
huwelijken.
Van onze verslaggeveruit Stitswerd
TILBUSSCHER
zullende J. Tilbusscherweg
in Rottumwel weten
De meesteLougnijslezers
te vinden.Maar zoudende lezerswetenwie Tilbusscherwas, vroeg ik me
af. De schrijverJan Boer kentiedereen,maarondanksdatTilbusscherveel
voor de Groningercultuur heeft betekend,is hij wat in de vergetelheid
geraakt.Nou moet ik u bekennendat ik zelf ook niet veel van de familie
Tilbusscherwist. In mijn jeugd viel de naam regelmatigbij ons thuis.Mijn
vader en oom hadden een transportbedrijfen boderiten ze moesten nog
al eens een pakje uit Rottummeenemennaar Groningen,waar de familie
toen woonde.
Kortgeledenis er echter een boek uitgekomenvan oud-RottumerAnne
Aalders,getiteldDorpshistorie,
mijn liefstestudie,een biografievan Jacob
Tilbusscher.lk kreeg het boek even van iemandte leen en als geboren
Kaansterwas ik meteenverkocht.Een zeer goed gedocumenteerd
boek
over bovengenoemdeÍamilieen over Rottum.
met lezenswaardigheden
ingedeeld.De eerste46 bladzijAaldersheeÍtzijn boek heel overzichtelijk
daarnaTilbusscherals redacteur,
den gaan overhet levenvanTilbusscher,
als publicisten als meestervoor de radio.
JacobTilbusscherwerd in Rottumgeborenen leefdevan 1876 - 1958.Hij
was werkzaamin het onderwijsin Lutjegast,Blijhamen Groningen.Hij
schreeÍkorteschetsjesin het TijdschriÍtGroningen,in het Nieuwsbladvan
het Noordenin de rubriek"TerVerpoozing"over de geschiedenisvan de
provincie Groningen en daarnaast was hij radiomedewerkervan de
RegionaleOmroepNoord..
In het boek volgt nog een bloemlezinguit het werk van Tilbusscher( wie
herinnertzich niet Jan-maanjien 't pampierenhoeske?) en een Kroniek
van Rottum,over zijn geboortedorp.
Tilbusscheren zijn vrouw AÍina Bulthuiskregentwee dochters,Jantje en
Jeanne.De eerstewerd ondenruijzeres,
de jongstewas meer creatiefingesteld.Ze was jarenlangteken-en handwerklerares
aan verschillende
scholen in het land.Zo werkteze ook aan een schoolin Haarlem,waar ze de
schilderKees Verweyontmoette.In Aaldersboek staat teken-en borduurwerk van Jeanne afgebeeld.Na haar huwelijkmet Kees Verweyleefdeze
in de schaduwvan deze bekendeschilder.Jeannestied in 1990.haar man
in 1995.
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Laat er nu juist tlm 26 augustuseen tentoonstelling
zijn in Museum De
in Eeldevan KeesVeruvey.
Buitenplaats
Dit museumdat opvaltdoor zijn bijkunt u vindenin het centrumvan Eelde,naastde herzonderearchitectuur
vormde kerk. De titel van de tentoonstelling
is "Portretvan een vriendvan KeesVenuey,kunt u namelijkvan zijntijdgeschap".Naastschilderijen
note en goedevriendinCharlottevan Pallandtbeeldenbewonderen.
De museumtuin
U kunt er heel goed parkerenop het groteparkeerterrein.
(zie Íoto) is ook te bezichtigenThee- en koÍfiedrinken
kunt u er, maar de
tegenoverliggende
terrasjes aan de HooÍdweg zijn ook heel gezellig.
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 11 - 17 uur. Entree: € 7.Kortingskaarten
zijn niet geldig.
Zo komje dus van Tilbusscherbij Verweij.Het grafvan de Tilbusscherskunt
u vinden op het kerkhof van Kantens.Waarom in Kantens en niet in
Rottum?Gauw even oom gebeld hoe dat zit. MevrouwTilbusscherkwam
uit Kantens,vandaar.Oom had er heel wat koÍÍiegedronken,verteldehij.
Het had hem
Het dorpsnieuwsmoest altijdeven wordendoorgesproken.
zelfseens een bekeuringgekost,toen hij te lang met de bodewagenvoor
de deur stond.
Het boek van Anne Aalderskost€ 19.50,Uitg.ProÍielin Bedum.
A.E.v.d.H.-L.

F.'.Ti;i
*lit

ffi;iïli-'r
Museumtuinvan MuseumDe Buitenplaatsin Eelde)
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Mijn dorp
Mijn dorp gekrompen in de tijd
brengt mijn geschiedenis ín kaart
en kleurt mijn spel op schaal
in school en thuis.
De bomen vol met pruimen
een zwaluw in de schaduw van de schuur
en op het land knikt als vanouds
een paard en staart naar kerk en kroeg.
Mijn dorp, gekrompen in de tijd
een herberg van geluk.
Atze van der Wijk

uit: Heimweevan later.

MEDEDELINGVOORZITTERVDK
Bij deze wil ik julliemededelendat ik stop als voorzittervan de VerenigingDorpsbelangen
Kantens.In
de driejaar dat ik lid was van de VDK is er het nodige gebeurdvoor ons dorp,doch na drie jaar is het tijd voor nieuwbloeden
gezienmijn eigen gewijzigdeprivé-situatie
heb ik niet meer voldoendetijd
om mij hiernog langeraan te wijden.Mijnvraagnamensde VDK aldusaan
een ieder om te overwegenactiefte wordenbinnende VDK, gezienhetgeen nog te doen staat inzakenieuwbouw(en andereplannen)zekereen
leukeklus.
lk dank een iedervoor de medewerkingin de afgelopendrie jaar en wens
de VDK in het bijzonderveel succestoe.
Bram H. de Gruijter
VERSLAGRAADSVERGADERING
GEMEENTE
EEMSMOND
d.d. 3 mei jt.
Bespreking dorpsvÍsÍe Kantens
Tijdens deze raadsvergadering werd gedurende ca 20 minuten onze
dorpsvisie nog eens besproken, na de voorbesprekingwaarvan de punten
in de vorige editie van't Lougnijs werden gepubliceerd. Samen met onze
secretaris Herman Wassink bezocht ik deze vergadering.
Naast een vurig pleidooivan de partijGemeentebelangen
voor realisatie
van nieuwbouwen een reactievan een aantalanderepartijenin de raad,
reageerdewethouderJan Dobmaadequaatdat men graagwil meewerken
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aan nieuwbouwin Kantens,dochdat men momenteelgeengrondheeftom
te bebouwen.De kwestiezal zeker de aandachthebben van het college
van B&W.Tevenszegdehij nogmaalstoe dat een en ander in overlegmet
het dorp en Dorpsbelangen
Kantenszal gaan.
Tevenskwamende plannenvoor verderevoorzieningen
bij het Jeugdhonk
naar voren, waar zoals eerder bericht al subsidie voor verstrekt is.
-'t is
Ook werd er aandachtbesteedaan de zogenaamde"hangjongeren"
maar een kreet waarbijmen zich aanslootbij de uitslagvan de enquête
dat extravoorzieningen
niet nodigwerdengeacht.Wel zag men heil in verdere contactentussen de door de Gemeente Eemsmond ingehuurde
jeugdwerkorganisatie
(de jongerenwerker
RogierEikenhoutbezochtvorig
jaar al onze vergadering).
Voorhet overigekwam Kantensnogmaalspositiefnaarvorenals een dorp
waarveel gebeurten waar men graagwoont en blijftwonen en werdenook
het feest met daarbij de presentatievan het boek over de bewonersvan
Kantensen de presentatievan de dorpsvisienog eens door Jan Dobma
genoemd.Alsmedeuiteraardons primadraaiendDorpshuis'tSchienvat.
De VDK zal geziendeze uitkomstendus verdermoetenblijvenaandringen
op informatieen actie van de GemeenteEemsmondom tijdig tot de
gewenstenieuwbouwte komen.
16 JUNI KANTENS
SPEELTUINFEEST
Op zaterdag16 juni vindt het jaarlijksespeeltuinÍeest
weer plaats van
14.00tot 16.00uur in en nabijspeeltuint Spruddernust
in Kantens.We
hebbendit jaar weer een aantalleukeactiviteitengeorganiseerd
voor de
jeugd Vm 12 jaar.Zo zijn er luchtkussens/trampolines
waar je naar hartelust op kunt springen,paardenom op te rijden,suikerspinnen
om aan te
knabbelenen uiteraardkun je jezeltlaten omtoverenbij de dames van de
(gratis)feestmagje dus gewoonnietmissen!Dus
schmink.Dit fantastische
zorg dat je op 16 juni in de speeltuinbent!Tot dan.
Speeltuinverenigíngt Spruddernust
AFZETTINGKERKHOFSWEG
OP ZATERDAG16 JUNI
Vanwegehet speeltuinfeest
op zaterdag16 juni, waarbijgebruikgemaakt
zal worden van de Kerkhofsweg,worden de autobezittersvan de
Kerkhofsweg
verzochtom hun voertuigenvanaÍ 13.00uur op een andere
plaatste zetten.Wij dankenu voor uw medewerking.
Speeltuinverenigíngt Spruddernust
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In maart2006zijnwij in Kantenskomenwonen.We zochteneen ruim pand
met een garageom te wonen,te werkenen te sleutelen.Ons huis in de
stad was te klein en het stadse lawaaiwerd ons teveel.
Het garagepandmet twee bovenwoningenaan de Pastoriewegbleek
geschikt.Na aankoopin december2005 moester eerstveel gebeurenom
het enigszinsbewoonbaarte maken.We zullennogjarennodighebbenom
het pand te herstellenin zijn oude glorie.Als restauratie-architect
heb ik
m'n handenvoorlopigdaarmeevol, maar als het klaaris staat er wel een
pand.De bovenwoningen
gebruikenwe voor wonenen werrepresentatief
ken,tenruijl
de garagevoor het stallenen restaureren
van klassiekefietsen,
motorfietsen
en auto'seen idealeruimteis. Marionwerkt bij de Openbare
Bibliotheekin Groningen.Hier genietenwe van de rust, de ruimteen de
tuin.
Harry en Marion Haak
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TERUGBLIK KONINGINNEMARKT
2OO7
Wie is er niet geweest? Een
bezoekje aan de koninginnemarkt in Kantens is voor velen
een traditie.EvensnuÍÍelenbij de
tweedehandsspulletjesdie overal te koop liggen aangeboden,
een gokjewagenbíj het enveloppen trekken, een molenbrood
aanschaÍÍenof even rustig een
kop koÍfie drinken met wat lekkers erbij.De kinderenvermaakten zich dit jaar prima met het
luchtkussendat op het schoolplein was opgesteld.De markt
werd dit jaar ofÍicieel geopend
door marktmeester Marten
Miske,die in een speciaaloutÍit
onder de muzikaleklankenvan
het Wilhelmusonze driekleurin
top hees.ls hiermeeeen nieuwe
traditiegeboren?
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WANDELVIERDAAGSE
Op 7,8, 9 en 10 mei was er weer de traditionelewandelvierdaagse.
Het
was net als de laatstejaren een geslaagdevenement.Er deden iets minder deelnemersmee dan vorig jaar. Dit jaar waren er 86, vorig jaar 90.
Volgendjaar maar op naar de honderd!Het evenementvindt dan plaats
van 19 Um 22 mei.
viel het weer 100% mee. We hadden deze
Ondanksalle voorspellingen
(en wat voor één).Maandagging de
week maar 1 buitjeop dinsdagavond
route naar Rottum,waar iedereeneen bidonkreegdie aangebodenwerd
door de RABO bank (zie foto).Dinsdaggingende wandelaarseen rondje
Toornwerden op woensdaggingenze de Oosterwegop tot de Fam.Forma
en weer terug.Donderdag,de laatstewandelavond,
was de route richting
Middelstum.Hier werd een rondjeom "Ewsum"gemaakt.Bij terugkomst
werden de wandelaarsverwelkomddoor anderefamilieledenen bedolven
onder cadeausen bloemenvoor hun neergezetteprestatie.Ook kregen
alle deelnemerseen medailleen een ijsje.Al met al was het weer een
geslaagdevenement.Op naar de volgendeactiviteit:op 30 augustus zal
er een Íamiliefietstocht worden georganiseerdmet verrassingen.Meer
hieroverkomt later.
NamensCSCWFeestcomité,Marten Miske
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VLEERMUIZEN
IN KANTENS!
Op zaterdag16 juni en op zaterdag7 juli a.s. zullener excursiesworden
gehoudenovervleermuizenin Kantensonderleidingvan (batman)Bartten
Hallers.Tijdensdezeexcursieszult u ze niet alleen zien,maar ook d.m.v.
speciale apparatuurhoren. Deze avonden beginnen om 21.30 uur bíj
Marten Miske (Langestraat13 in Kantens).De kostenvan deze excursie
zijn € 1.50p.p.Opgavevoor vrijdag15 juni respectievelijk
vrijdag6 juli bij
MartenMiske(Tel552137).

De groepenzullenbestaanuit
maximaal15 personen!
Weeser snelbij wantvol is vol

TOCHTOM DE NOORDZOEKTVRIJWILLIGERSUIT KANTENSE.O.
Op zaterdag6 en zondag7 oktober2OO7vindt de'Tocht om de Noord'
plaats.Dit is een tweedaagswandelevenement'van
Lauwerszeetot Dollard
tou'. De tochtbegint6 oktoberin Zoutkampen zal die dag in WarÍÍumeinwordenaangedaan.Wij
digen.De 2e dag zal Kantensals doorkomstplaats
(een projectgroep
van de Hanzehogeschool
Groningen)wil in samenwerking met VerenigingDorpsbelangen
Kantensdie dag Kantensop de kaart
zetten!Wij zijn bezig met het ontwikkelenvan een aantal activiteitendie
typerendzijn voor Kantens.Wij zijn op zoek naar vrijwilligersdie het leuk
lijktom ons te helpenop 7 oktoberen eventueelmet voorbereidingswerkBent u geïntereszaamhedenen niet te vergetenopruimwerkzaamheden.
seerd?Neem dan contactop met NienkeRooda:
Email:n.m.rooda@st.hanze.nl
Voormeer inÍormatie:
www.tochtomdenoord.nl
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NEDERLANDSBIJBELGENOOTSCHAP
Eerste Bijbel voor de zorg voor Balkenende.
"Bijde huidigezorgvragenis het belangrijkde Bijbeltoegankelijk
te maken.
De noodzaakvan spiritualiteitin de zorg heb ik zeli ervarentijdens mijn
periodein het ziekenhuis".
Dat zei premierJan PeterBalkenendetoen hij
het eerste exemplaarontving van de Bijbel voor de zorg. Dr. Myriam
Winkoop,directeurvan Reliëf,een christelijkevereniging
Steemers-Van
van zorgaanbieders,
overhandigdede bijbelop 7 Íebruariin Heerenveen.
Balkenendebrachtverder naar voren dat het van belang is om ook het
perspectiefaandachtte geven in de zorg.'lk weet
levensbeschouwelijke
zekerdat u veel mensen van dienst bent met deze uitgave,'aldus de premier.De Bijbelvoor de zorg is bedoeldom iedereenin de zorg te ondersteunen met levensvragenen bevat de complete tekst van De Nieuwe
Bijbelvertalingmet extra leeswijzersover vragen rond ziekte,lijden,genezing, kracht, hoop, leven en sterven.Het is voor het eerst dat er in
op de zorgsecNederlandeen bijbelverschijntdie speciaalis toegesneden
tor. Mensenweten niet altijdde weg meer in een bijbel,zodateen uitvoering met duidelijkehandvatenkan helpenom mensenvanuithun geestelijke vragente verstaan.
Contactpersoonwerkgroep:Mevr.A.T. Schuiling-Bijsterveld Tel551262.

Graag doen waar u goed in bent?
Groeneveldvindenhet pÍettigzich te beperkentot de eigensterkepunten.Bij ons
De mensenvan Accountantskantoor
vindtu daaromeen persoonlijkaanspreekpunt
voor:
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Maak

ook kennis

met de persoonlijke

dienstverlening

Onno van EwsumlaanI
Postbus 1
9990 AA Middelstum
TeleÍoon0595- 552355
Fax0595-552134

van AccountantskantooÍ

Groeneveld,

De Vliit 2b
Postbus 21
9780 AA Bedum
TeleÍoon050 - 3048090
Fax050 -5029217

www.accounlantskantoorgíoeneveld.nl
www.oa-onllne.nu
B**$**
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waar

kwaliteit

telt.

