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VAN DE REDACTIE
Het is bijna maart.De lente is in aantocht,althanszo voelt het de afgelopen dagen. De bollen knappenoveralalweer uit de grond en sommige
bomen kunnenamper wachten met bloeien.Toch kan het in maart nog
steedsbehoorlijkgaanvriezen.Denkmaaraan de hevigesneeuwvalen de
strengevorst van enige jaren geleden.Het spreekwoord"Maart roert ziin
staart" is er niet voor niets.Maar wat mij betreft mag het voorjaarlosbarsten. lk denk dat velenvan ons wel weerwat zonlichtkunnengebruikenna
de afgelopendonkerefebruarimaand.
In dit nummervan 't Lougnijsvindtu een interviewmet MarcellaGerretsen,
die aanstaandezaterdaghaar kookschuurin Kantenszal openen.Verder
informatieover de opening(op vrijdag23 februari)van de gerestaureerde
kerk in Rottum,een verslagvan de onlangsgehoudenjubileumvoorstelling
van Advendo& De KaansterVlinthippersen natuurlijkde vaste rubrieken
Nij ien t lougen De Pen.
Om elke maand't Lougnijsweer vol te krijgen,zijn we enigszinsafhankelijkvan u, de inwonersvan Rottum,Stitswerden Kantens.Alleendoor kopij
in te leverenover activiteitendie in uw dorp gehoudenworden(hetzijeen
aankondiging,
kort verslagof een leukefoto),houdenwe't Lougnijsactueel en levendin alle 3 de dorpen.lk hoopdat u massaalin de pen zal klimmen, zodat't Lougnijszijn taak als informatiekrant
voor Rottum,Stitswerd
en Kantensniet zal verliezen.Wij rekenenop u!
FrouwkeDoornbos, eindredactie
Binnengekomengiften
DamclubKantens
H.K.v.D.

€ 25,=
€ 15,=

Wij danken u voor uw gift.
Oud papier
Op zaterdagmorgen24 februarizal er weer oud papierwordenopgehaald
in Rottum,Stitswerden Kantens.Het oud papiergraagom 09.00uur bij de
weg.Voor vragen/klachten
kan men terecht bij OBS Klinkenborg(05955 5 17 B B ) .
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 uítgehaalden
opgeruimd worden.

AANSTAANDEZATERDAG:OPENINGDE KOOKSCHUUR
Wilt u weten wat tapas is en deze zelf leren maken of zelf pastadeeg bereiden? Hiervoor hoeft u binnenkort niet meer naar een naburig dorp of
Groningen.Marcella Gerretsenopent namelijk zaterdag 24 februari 2007
De Kookschuuraan de Middelstummerweg6 te Kantens.ln de voormalige
brandweerkazernekunt u onder begeleidíng van Marcella met vrienden,
familie of collega's een workshop koken volgen.Zelf is Marcella helemaal
weg van de ltalíaansekeuken, maar de mogelijkhedenbij de kookschuur
zijn internationaal.
Wie is Marcella en hoe komt ze in Kantens terecht?
Als Marcellaen haar vriendHielkeenkelejaren geledenop zoek zijn naar
een woning,komen ze toevalligeruijsin Kantensterecht.Ze ziin op dat
momentspecifiekop zoek naar een koopwoningmet een schuurom de
oude VW-bus,die ze willenopknappen,te kunnenstallen.
Drie kinderenen een verbouwingvan de lateraangekochtebrandweerkazerne later,staat de VW-busnog steedste wachtenop zijn renovatie.Het
laatstehalfjaarhebben zij zich voornamelijkgerichtop de verbouwingvan
de brandweerkazerne
en deze eigenhandigomgetoverdtot een gezellige
ruimtewaar gekookten gegetenkan worden.
Wat doet Marcellain haar dagelijks leven?
Via bedrijfscateraar
Van Lier werkt Marcellabij de Thuiszorg.Als 'best
geslaagdekok in 2002'kan ze haar passievoor het kokendaar helaasniet
kwijt.Zoals zij zelÍ zegl,is het voornamelijkpotjesen pakles-voedsel
dat zij

op haar werk bereidt.Thuis is zij altijdbezigmet'koken'enhet uitproberen
van nieuwedingen.Met De Kookschuurkan zij haar passievoor het koken
op anderenoverbrengenmaar haar hoofdmottoblilft'nietalleenleerzaam,
vooral gezellig'.Marcellais voornemensin de toekomstde dienstenvan
De Kookschuurnog iets uit te breidendoor bijvoorbeeldhuisgemaakte
pizza's te verkopen,gebakkenin een authentiekeltaliaansepizzaoven.
Daarnaastzou zij ook graag geïmporteerdeproductenverkopenof al voorbereidemaaltijdenaanbieden.
lk lees dat het mogelijk is kinderfeestjeste houden in De Kookschuur,
wat moet ik mij bij het programma voorstellen?
Het is vergelijkbaar
met de Zuivelkeuken,
waar vroegerook kinderfeestjes
werdengehouden.Bij een kinderkookfeestje
in De Kookschuurwordende
schortjesvoorgedaanen de koksmutsengaan op, klaar om als echte koks

je eigenfeestmaalin elkaarte zetten.Minipizza's,versepastaof patatmet
appelmoesen kipnuggetswordenzelf bereidmet verse producten.Door
het gezamenlijkte bereiden,weten kinderenbeter wat ze eten.Maar het
gaat ook om het pleziervan het samen koken.
Hoe kun je De Kookschuur bereiken?
Via het telefoonnummer 0595
557272, per e-mail op
mgerretsen
@dekookschuur.nl
of neem een kifkjeop de site www.dekookschuur.nl,waar je nog eens na kunt lezen welke dienstenen producten
Marcellaaanbiedt.
Tenslottewil Marcella u van harte uítnodigenom tíjdens de opendag op 24
februari2007 een kijkje te komen nemen in De Kookschuur.U bent welkom
Íussen 13.00en 17.00uur.Er wordt voor een hapje en een drankjegezorgd
en voor de kinderen is er iets leuks te doen.
A.Y.H.
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BERICHTVAN INEKE'SBROODJESEN KADOOTJES
Vanaf 1 februari1995 tot en met 10 februari2007heb ik met veel plezier
en toewijding mijn winkel Ineke's Broodjes en Kadootjes aan de
Langestraat4 gerund.
Om een kleinedorpswinkelgaandete houdenheb ik geprobeerdom het
assortimentuit te breidenmet streekproducten
en met biologischeproducten, daarnaasthad ik TNT service-puntin beheeren stomerij-service-punt.
Helaasdoor concurrentie
van de supermarktendie van 8.00 uur tot 20.00
uur open zijn, werd het steedsmoeilijkerom het hoofdbovenwaterte houden. MÍjn uitgaanspunt
is nooitgeweestom een hogeomzet uit de winkel
te halen,omdat ik.met veel plezierachter de toonbankstond.Maar het
spooktede laatstetijd wel door mijn hoofd,dat ik waarschijnlijkin 2007 met
de winkelzou stoppen.Maar denkenof doen was toch een anderverhaal.
Al die fijne wekelijksekontakten,dat laat je niet zomaar (voor de tweede
keer)los.
En toen werd Cor ziek. Een ziektewaarvanwe dachtendat we het onder
controlehadden,daar zag het ook naar uit en je weet dat de kans bestaat
dat het terug komt.Maardat het zo snel zou zijn.Onzewereldstondweer
evenstil.Maarje moetverderen we gaaner weertegenaan.Er zullenweer
veel ziekenhuisbezoeken
volgen.De chemo-kurenzijn alweer begonnen.
Dit alles heeftmij wel doen besluitenom zo spoedigmogelijkmet de winkel te stoppen, zodat we samen dit proces weer aangaan.We hebben
goede moed en blijvenpositief.
En dan al die fijne, liefdevollereactiesvan iedereen.Begrip,maar jamm e r .^. . .
Al die kaartjes,bloemen,tekeningen,dat heeftons zo goed gedaan,maar
vooral begrip.
lk zal het contact met iedereenerg missen, maar gelukkig zijn er in het
dorp allerleiandereactiviteiten
waar we elkaarweer zullenontmoeten.
lk wil iedereenhartelijkbedankenen tot gauw in het dorp of voor een kopje
koffiebij ons thuis.
Cor en lneke Groeneweg

C O L L E C T ER E U M A F O N D 1
S1 T / M 1 7 M A A R T
gaan van 11 t/m 17 maartlangsde deur om geld
Ruim60.000vrijwilligers
in te zamelenvoor de reumabestrijding.
Dat Ís hard nodig,zeker nu blijkt
dat reumaeen 'volksepidemie'dreigt
te worden.Eén op de vijf mensenin
Nederlandbovende 20 jaar heeÍtlast van een vorm van reuma.Omdat het
reumafondsgeen subsidiekrijgtvan de overheidis het geld dat met de
jaarlijksecollectewordtopgehaaldhard nodigvoor goed onderzoeken de
ontwikkelingvan medicijnenom reuma zo snel mogelijkde wereld uit te
helpen.U geefttoch ook?

8

ADVENDOPAKT UIT MET HAAR 75 JARIGJUBILEUM
op zaterdag 27 januari jl. heeft toneel- en zangvereniging "Advendo & De
Kaanster Vlinthippers"haar 75 jaríg bestaan gevierd in een uitverkocht 't
Schienvatin Kantens.De verenigingliet zich van haar bestekant zien met
een avondvullendprogramma waar toneel, zang en dans elkaar in hoog
tempo opvolgden.Het meesf bijzonderevan deze avond was wel dat alles
door de verenigingzelf bedacht en verzorgdwas.
De avondbegon met het speciaalgeschrevenopeningslied,
gevolgddoor
liedjesuit de eerste25 jaar van de verenigingmet een bijzondersmenzang van Jan Wals en Rein Eisinga.Dit gedeeltewerd afgeslotenmet een
schitterende
playbackact
van de Andrewsisters,geheelin stijl.Hiernavolgde het eerstedeel van het zelfgeschreven
blijspel"En nogvele jaren..."
waarin het publiekeen kijkje in de keukenvan de jubilerendeAdvendo
werd gegund.Het geheletoneelseizoen
passeerdede revue.Vande rolverdeling,de eersterepetities,
eenjaarvergadering,
het makenvan decorstukken, tot de opbouwvan het podiumin de zaal.Dit laatstegebeurdeonder
begeleidingvan de vrolijke"opzij opzij"klankenvan het koor.
Na de pauzezong het koor liedjesuit de jarenoo-70."Het dorp"van Wim
Sonneveld(schitterendgezongendoor WillemKnot)brachtveel kippenvel
teweegbij het publiek,terwijlde Rock& Rollmedley,gezongendoor enkele toneelspelers,
de hele zaal liet swingen.Hiernavolgdehet tweededeet
van het blijspel.Het publiekzag enkele repetities(waarinnatuurlijkvan
alles mis ging),een slechtegenerale,de slapelozenachtvan de regisseuse, de stressvlak voorde uitvoeringen tot slot de werkelijkeuitvoering.Dit

-
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laatste werd door
Advendo versneld
gespeeld, waardoor het geheelnet
een slapstickleek.
De combinatievan
Iicht,geluiden spel
was hierbij zeer
goed gekozen.
De avond werd
besloten met liedjes uit de laatste25
jaar, waarin Jan
Smit en Marco
Borsato natuurlijk
niet mochten ontbreken. Tot slot
werd MartenMiskedoor 5 damesvan Advendoin het zonnetjegezet,vanwege het feit dat hÍj al25 jaar een actief lid van Advendois. Op de muziek
van Candlelightwerd een (romantisch)
oveaichtgegevenvan alle stukken
waarin hij had gespeeld.Na het zingenvan het speciaalgeschrevensfotlied,was het de beurtaan duo "Die2" die tot diep in de nachthet feestvan
Advendocompleetmaakte.
De geheleavondwerd door 2 ereledenvan de vereniging(gespeelddoor
Henk van Dijk en InekeGroeneweg)van commentaaren de nodigeanekdotesvoorzien.Zij zatenop een prachtigbalkonachterinde zaal.De reacties na afloop waren overueldigend.Het werkenmet meerderepodia, een
goedeafstemmingvan lichten geluiden de combinatievan toneel,zang
en dans waren een
schot in de roos. Een
complimentvoor de 3
organisatoren
en
schrijvers van deze
jubileumuitvoering:
Willem Knot, Janny
Reiffers en Frouwke
Doornbos. Vanwege
het grote succes zal
Advendo op zaterdag
24 maart een extra
voorstelling verzorgen. Mensen kunnen
hiervoor
kaarten
reserverenbÍj FrouwkeDoornbos(0595-557250)
of zich via de emailaanmeldenFrouwke@advendodevlinthippers.tk
. Wees er snel bij, want op is
op!
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CURSUSKINDERKUNST
STARTOP 8 MAART!
Op donderdagB maart start de cursus Kinderkunstin 't Schienvatin
Kantens.Deze cursusis bedoeldvoor kinderenvanaf 5 jaar en zal gegeven wordendoor LinetAten; beeldendkunstenaarmet didactischeopleiding. De cursus bestaat uit 12 lessen en vindt elke donderdagmiddag
plaatsvan 15.30tot 17.15uur (m.u.v.de schoolvakanties).
Kinderenkunnen gelijkna school naar't Schienvatkomenen krijgendrinkenen koek.
De kosten(incl.materiaal)zijn € 50,=. Kinderendie het leuk vinden om
kenniste maken met tekenen en schilderenkunnen zich voor 1 maart
opgevenbij Rita Ottink(tel nr.551642)of JannyBuma (tel nr.551105).Bij
gaatde cursusdoor.De cursusis in samenwerminimaal10 aanmeldingen
king met de Vrouwenraad.

AGENDASCHIENVAT
Maart
5
6-13-20-27

2 0 . 0 0u u r
0 9 . 4 5u u r

VDK
Volksdansen

7
7-21

heledag
1 3 . 3 0u u r

Provinciale
StatenVerkiezing
Sporten Spel (groep3 t/m B)

7-21
B-15-22-29

1 9 . 3 0u u r
1 5 . 3 0u u r

Handwerken
Kinderkunst(vrouwenraad)

15

2 0 . 0 0u u r
1 9 . 3 0u u r

LezingWinteravond

1 9 . 3 0u u r

Plattelandsvrouwen
Schienvatbestuur

16

ng
Ledenvergaderi
ng Begrafenisverenigi

20
21

2 0 . 0 0u u r

22
24

2 0 . 0 0u u r
1 9 . 3 0u u r

Jaarvergadering
V rouwenraad

28

1 9 . 3 0u u r

29

0 9 . 3 0u u r

Bridgen
KoffieochtendPlattelandsvrouwen

30

1 9 . 3 0u u r

Feestelijke
ouderavondOBS Klinkenborg

Jubileumuitvoering
Advendo
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Dry

(Heedep&o...

Even voorstellen.
Mijn naam is HermanWassink
Waar kom je vandaan?
Van Winterswijk,via Purmerenden Zaandamnaar Uithuizenen tot slot
neergestrekenaan de Kooistraatin Kantens
Hoe ben je in Kantens/Rottum/Stitswerdterecht gekomen?
Via mijn vrouw,zij is geboren in Kantens en wilde er wel weer graag
wonen,nadatwe samenzijn begonnenin Uithuizen.
Doe je mee aan bepaaldeactiviteiten in het dorp? Zo ja, waaraan?
lk denk mee in het dorpsbelangbij VDK.En waar nodigkun je een beroep
op mij doen
OmschrijÍ jezelf in 5 woorden.
Betrokken,spraakzaam,hulpvaardig,rechtvaardig,koppig
Met wie zou je een dagje willen ruilen? Waarom?
Met de hoofdcommissaris
van politie.Omdat politiezorgop het plattefand
de laatstejarenbehoorlijkis uitgekleed.
Wat is je Íavoriete gerecht?
Kip in allerleivariaties
In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioenwillen worden?
Biatlon,langlaufenen schieten,de combinatievan lichamelijke
inspanning
en concentratie
vind ik mooi.
Aan wie zou jij graag een rondleiding door je dorp willen geven?
De nieuweburgemeester
van de gemeenteEemsmond,omdatik hem dan
het mooistegedeeltevan zijn gemeentekan laten zien.
Wat vind je het leukst om te lezen in het Lougnijs en wat zou je willen
veranderen?
Wat goed is moet je niet veranderen.
Tot slot, aan wie geef je de pen door?
Aan WimjanRietdijkuit Rottum
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CSCW/FEESTCOMITE
ZOEKT ENTHOUSIASTE
MENSEN
Onzecommissieis op zoeknaarenthousiaste
mensendie ons kunnenhelpen bij het uitvoerenvan diverseactiviteiten.
Hier onderis een invulstrookje afgedruk.Vind je het leukom te helpenbij één of meerdereactiviteiten,
leverhet strookjedan in bij één van de onderstaande
commissieleden.
We
nemen dan contactmet ,ieop.
lk wil wel helpenbij:
O De speurtocht,in oktober
O Het sinterklaasfeest
(voorbasisschool
O Spelinstuifen bingoin de kerstvakantie
kinderen)
O Nieuwjaarsvisite
O Lezingin 't Schienvat
O Paasmiddag,eierenzoekenvoor basisschoolkinderen
O Koninginnemarkt
O Avondvierdaagse
O Fietstocht
(om de 2 jaa|
O Midzomerfeest/Dorpsbarbecue

Naam
Adres
Tel.Nr

MarjanVeldmanOosterweg7 Kantens
EstherHovenkampKooistraat34 Kantens
Janny ReiffersLangestraat10 Kantens
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*HETLEERT
DAMCLUB
VANZULF''
Uitslagenvan de ondertingecompetitie:
11januari:

18januari :

R . W i j p k e m a- J . v a n D i j k 2 - 0
J . Z w e r v e r - . K . O o m k e n s1 - 1
W.Helmes - pHoogwerÍ 0 -2
- R.Wijpkema
K.Broekhuizen
O -2

K . O o m k e n s- W . H e l m e s
2-O
A . R i t z e m a - K . B r o e k h u i z eOn- 2
R .W i j pkema- P .H oogw erí O-2
M , H o l t m a n- P . H e l m e s
1-1

25 januari:
p -. H e l m e s 0
K.Broekhuizen
K . O o m k e n s - M . H o l t m a n0
P.Hoogwerf - J.vanDijk 1
J.Zwerver - W.Helmes 2

I Íebruari:
A .R i tzema - J.Zw erver
Z
P .H oogw erÍ- M.H ol tman 2
-R ,W i j pkema 1
K .B roekhui zen
W,Helmes - J,vanDijk '2

-2
-2
- 1
- 0

-0
-0
-1
-0

Stand onderlinge competitie :
1. R.Wijpkema 13
25
2. J.Zwerver
15
16
3. P.Helmes
9
15
4. RJ.Wijpkema 13
14
5. K.Oomkens 13
14
6. A.Ritzema
B
13
7. K.Broekhuizen14
13
8. M.Holtman 17
13
9. P.HoogwerÍ 17
11
1 0 . J . v a nD i j k
15
10
11 . M J .v . d . M o l e n 4
s
1 2 . J R .d e W i n t e r 6
2
13. W.Helmes
T
2
P' Helmesop de.derde.plaatsis met zijn geringeaantal wedstrijden
een
kandidaatvoor de 2e plaats.Dus Jan Zwórveridoe je O"ri
anderen
toË
natuurlijkook)!
CompetitieN.N.D.B.
De thuiswedstrijd
tegenNoorddijkwerd maarliefstgewonnenmet 11 - 5 !l
Z o d o o r g a a .n
.........ttt
DE LESTEZET
Tonnie(Tonnís ) Kooi is oet tied
hai was aal gl joar
Mor hai was aaltied monter en blied
en haar boudelgoud veur mekoar!
n Rondje lopen deur t dórp en om t loug,
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Mouk hier en doar n proatje,
en t was hom nooit te vroug.
achter koezen n lekker sloatje!
Noa t overliedenvan zien vraauw
zat Tonnieien daipe raauw.
Lol was der of en minder wer zien gezondhaid
joa, sums is Í leven ook vreselk vraid
Van damclub was hai lid, meer as 60 joar
mit ain bain over aander,
elleboog op knij, sjekjeien snoet.
Zo kreeg hai t aaltied weer veur nkander
en maaide hail wat dammersonderoet.
Hai zat ook ien t bestuur en is loater benuimd tot erelid.
En nou. noa Tonniezien leste zet
binnen wie aan zet...

FEESTELIJKE
OUDERAVOND
OBSKLINKENBORG
Op vrijdag30 maartvindtde feestelijke
ouderavondvan OBS Klinkenborg
aanvang19.30uur.De leerlingen
van
weerplaatsin dorpshuis'tSchienvat,
de groepen1 Vm 6 zal het publiekvermakenmet zang, dans en toneel.
Tevenszal er een musicalopgevoerdwordendoor leerlingenuit groep7 en
B. Waar het preciesover gaat,blijftnog even geheim....Ouders,grootouen anderebelangstellenden
ders,broers/zussen
zijn van hartewelkom!
. . K U N S TE N K U N S T I G O
'' P OBS KLINKENBORG
In de laatste week voor de voorjaarsvakantiestond alles op de OBS
Klinkenborg
in het tekenvan kunsten kunstig.De leerlingenleerdeno.a.

I,

I
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wat kunst is, gingen met een kunstenaaraan de slag en beoefendende
kunst van het koken en fotograferen.Er werden beelden en sieraden
gemaakten de leerlingenvan groep5 Vm B kregenbezoekvan dhr.T. Prins
van glasatelier"Vergunning".
Het was een hele leuke en leerzameweek.
Op de foto ziet u hoe de leerlingenuit groep3 en 4 onderbegeleidingvan
MichaelMeijerbeeldenvan was maakten.
GEDICHTEN
IN'T LOUGNIJS
25 januariwas de LandelijkeGedichtendag.
Het thema was dit jaar.stifte
en eenvoud.
In de mediawerd er veel aandachtaan besteed.De stad Groningenis een
van de steden waar Gedichtendaguitgebreidwordt gevierd.Ér werden
allerleiactiviteitengeorganiseerd:
de Poëziemarathon,
de Gedignag,nieuwe publicatieszagen het licht,Poëzieontbijt.
In de etalagesvan winkelsin
portrettenbekijkenvan 27 Groninger
de Folkingestraat
konje geschilderde
dichters.
Groningenleverdeal de Dichterdes Vaderlands,
Driekvan Wissen en nu
werd er voor twee jaar een nieuwe Stadsdichter gekozen, Rense
Sinkgraven.Hij moet zes keer per jaar over een actuelestadsgebeurtenis
een gedichtschrijven.
Piet van Dijkenvan Radio Noord vroeg mensenop straat oÍ ze wel eens
een gedichtlazenof kondenopzeggen.Een mevrouwdroeg zo maar even
een gedichtvoor dat ze vroegerop de middelbareschoolhad geleerd.Een
meneer dacht dat het meer een vrouwenaangelegenheid
was. Mannen
hieldenniet van gedichten,dacht hij of het waren"watjes".Het zal je maar
gezegdworden!
Houden onze Lougnijslezersvan gedichten?De redactie doet iedere
maand haar best om een passendgedichtte plaatsen.Er zit een praktische gedachteachter,namelijkdat onze drukkerer een verlorenhoekje
mee kan vullen.De redactieziet nietgraaghalvelegepagina's,maar soms
is het niet te voorkomen.
Naastdeze praktischekant moetje het leukvindenom een gedichtte zoeken dat een beetje bij de maand of het seizoenpast. lk kan u verzekeren
dat het niet altijd meevalt.De seizoenenen christelijkefeestdagengaan
wel, maar bijzonderegebeurtenissenzoals 415 mei, Koninginnedag,
vakantie,eersteschooldagwordt moeilijker.
Hoe denkt u over het gedichtvan deze maand?KomendeÍente,koude,
sneeuw,wind, februari,mist, aarzelendgroen,je herkenter wel iets in,
vindt u ook niet?Als u wilt reageren,laathet ons horenvia de e-mailtlougnijs@kantens.nl.
Volgendemaandvertelik u iets over een haiku.
A.E.v.d.H.-L.
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Voorjaar
Gelovenin de lenteals de koudenog moet komen
de killesneeuwzich vasthechtaan de takkenvan de bomen
de hemeldichtelippenheeft,de wind een hardehand,
gelovendat het komenzal,dat land...
Gelovenin de lenteals de mistop lichtevoeten
de jongefebruarimaand
uitdagendkomtbegroeten
de vogelsvrolijkzingenin het aarzelendegroen,
gelovendat het komenzal,'l seizoen...
Gelovenin de lenteals de wildestormenkomen
de gavebloemhaar zachtebloeihardhandigwordtontnomen
de hemelhuiverendopenwaaitin roekelozepracht,
gelovendat het komenzal, jouw kracht...
Margreet van Hoorn.

Uit: Welkom.

JAARPROGRAMMA
N.B.V.P./VROUWENVAN NU
(AFD.MTDDELSTUM/KANTENS)
23 febr.
Jubileumavond
in Vita Nova.
20 maart Mevr.Terpstra-ldsard
over:Doen wij nog aan etiquetteof is dat
iets van vroeger?
Aanvang:20.00uur in't Schienvat.
29 maart Koffiemorgen
in 't Schienvat.
AtelierAnn Twin:Lezingover
barnsteen+ workshop.
Aanvang:9.30 uur.
24 april
Mevr.Stokroos-Beltmanmet een lezingover Groningerhofjes.
Aanvang:20.00 uur in Vita Nova.
7 juni
Staanwe op de braderiein Middelstum.
1 Bs e p t . Ds. De Boer met een lezingover het kloosterleven
door de
eeuwenheen.
Aanvang:20.00 uur in Vita Nova
23 okt.
ApothekerSalentijn.Lezing:Medicijngebruik,
hoe gaan we er
mee om?
Aanvang:20.00uur in Vita Nova.
5 nov.
Mevr.BirgitFlUg:Tapasmaken.
Aanvang:19.30uur in 't Schienvat.
20 nov.
Brokantens.
Samensieradenmaken.
Aanvang:19.30uur in 't Schienvat
18 dec.
Kerstavond
om 20.00 uur in Vita Nova.
T. Jensma-Helder.
secr. Iel.557443
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NiiienÍ tou0
Wie na 2 oktober door Rottumis gereden heeft vast gezien dat er op nr. 13
nieuwe bewonerszijn.
Dat zijn wij; Hans en Anneke Moreel met onze twee herders Tim en Ekim.
DoordatHans onverwachttoch nog met de Vut kon, werd het mogelijkom
nog één keer te verhuizenen het liefst naar het noorden.Op Funda en
VBo-sitesgezocht,een weekjeeen huisjein Heerenbuuren
gehuurd,om
van daaruitte gaan kijkenen van de 15 huizenbleef er één over:'t Lage
Eind 13 in Rottum.
Hoewelhet heel somberleek met al die coniferen,haddenwe wel het idee
dat het een lief zonnighuis kon worden.Toende bomenweg waren hadden we inderdaadzon in huis,en heusde tuin krijgtweer een magnoliaen
bloemen.Zodra het weer het toelaat,gaan we de nieuwestructurenaanleggenen tuinhekkenplaatsen.Komthet er weer heel andersuit te zien.
Voorwe naar Rottumverhuisdenwoondenwe in de HoekscheWaard,een
beschermdnationaallandschaponder Rotterdam,in een huisjeonderaan
een dijk met een grotecottagegarden.
Zo'n tuin wíllenwe weer,alleenwat
meer aan de bouwperiodevan het huis aangepast.Ons huis is namelíjk
gedeeltelijk
gebouwdvan kloostermoppen
van de kloosterkerk
die in 1850
is gesloopt,dus is het gebouwdtussenongeveer1850en 1880.
Het dorpje is hartstikkeleuk om te wonen.ledereenverwelkomdeons en
waren blij dat het huisjeweer bewoondwordt.Zoals jullie al wisten (en wij
nu ook) is het een prachtigeomgevingom te wandelenmet de honden.Die
genietenhier dus ook.Voorlopighebbenwe nog genoegbinnente doen,
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tot het beter weer wordt. Nu zijn we bezig met de nieuwekeukenen die
gaat mooi worden.
Met vriendelijke groet,
Hans en Anneke Moreel

WINTERAVONDIN 'T SCHIENVATOP 15 MAART
Georganiseerddoor Vrouwenraad& CSCW/Feestcomité& CSR
ln ons land is een "strenge"wintereerderuitzondering
dan regel.
Hoe anders is dit in het noordenvan Europa,in b.v.Noorwegen,
Finlandof Zweden.In Zwedenzijn de wintersaanzienlilkstrenger
dan in onze provincieen dat wordt nog versterktdoor het feit dat de zon er
eerderonderde horizonverdwijnt,met als gevolglangewinteravonden.
Dezelangedonkereavondenvindeno.a.een invullingmet gezelligebijeenkomsten,van jong en oud, met onder meer muzieken dans uit de eigen
streekonderbegeleidingvan de plaatseliike
speelmannen/vrouwen.
Onze plaatsgenoten Helga en Rudy Ephraimhebben Zweden diverse
kerenbezochten hebbenmet hun belangstelling
voor de volksmuzieken dans vele van dezeavondenbezocht,zowel in Zuid- als Noord Zweden.Zij
willenons deelgenootmakenvan dezecultuurdoor voor ons een gezellige
avond te verzorgenin 't Schienvat.Ze zullener niet alleen over vertellen,
maar tevensde specifiekemeeslependemuziekten gehore brengenop
vioolen accordeon.Natuurlijkhebbenze ook Zwedenin de zomerbezocht.
Ook daaroverzal het één en ander wordenverteld,zo mogelijkmet beelden van de omgevingen van de zomedeesten.
Dezewinteravondwordt u gratisaangebodenop donderdag15 maari2007
in't Schienvat.
Aanvang20.00 uur.U bentallenvan hartewelkom.

GEZOCHT:KANTINEPERSONEEL
KRC
HELP...HELP...Een
oproepvoor iedereen:
Wie zou ons kunnenhelpenin
de kantinevan KRC achterde bar? We zoekenongeveer3 personenvoor
( jeugd - ongeveer2.5 uur) en 3 personenvoor de midde ochtenddienst
dagdienst(senioren- ongeveer3 uur).
Wie helptons hietbijuit de brand?Als het je wat toe lijktdan kun je je aanmeldenbij Wobbe Bruinsma,Kooistraat11 in Kantens(tel nr. 438353)of
via het kantinepersoneel.
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JAARLIJKSELEDENVERGADERING
BEGRAFENISVERENIGING
KANTENS
Datum
Aanvang
Locatie

: 16 maart 2007
: 20.00 uur
't
: Schienvatte Kantens

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Vaststelling
agenda
Notulenledenvergadering
2006
Jaarverslagsecretaris
Verslagkascommissie
Jaarverslagpenningmeester
Bestuursmededelingen
"Twenthe"
Samenwerkingmet uitvaartverzekering
100 jarig bestaanvan onze verenigingop 14 april 2007
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaarDhr J. Wals (alg. bestuurslid).
Kandidatenkunnen zich tot een half uur voor aanvang van de
vergaderingaanmeldenbíj de secretarís,Dhr. R.J. Swieringa,
tel. nr. (0595)-552489.
9. Rondvraag
10. Sluiting

KANTENS1OOJAAR!
BEGRAFENISVERENIGING
Op 17 april1907is onzeverengingopgerichten op zaterdag14 april 2007
willenwe als verenigingdaarbijstilstaandoor ons te presenterenmiddels
een aantalcompetenteonderwerpen,
die passendzijn bij onze vereniging.
Veelalzijn dit onderwerpenwaar u niet dagelijksaan zult denken, maar
toch zekervan belangkunnenzijn.
De presentatiezal, naast onze eigen vereniging,verzorgdworden door
diversebedrijvenb.v.:Grafkisten,bloemist,crematieverzorging,
drukkerij,
grafsteen,uitvaartverzekering,
notaris,enz.
Kantensverwelkomtu graagop zaterdag14 april
De begrafenisverenging
't
2007,vanaf10.00uur tot 16.00uur in Schienvat
te Kantens.
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GERESTAUREERDE
DORPSKERKVAN ROTTUM
OPENTHAAR DEUREN
Vrijdagmiddag23 februaria.s. is een gedenkwaardigemiddag voor het
dorp Rottum.Dan opent de gerestaureerde
dorpskerkweer ofÍicieelhaar
deuren.Maart2006 is gestartmet de restauratievan dezein 1889gebouwde dorpskerk.De - thans als jong rijksmonument
aangemerkte- kerk is
gebouwdonder architectuurvan de inmiddelsalom erkendearchitectuit
Middelstum:
JacobTilbusscher.
De dorpskerkwerd gebouwdop de fundamenten van de voormaligekloosterkerk(1228-1594).Kenmerkendvoor
deze dorpskerkzijn:de neo-baksteen-gothiek,
het gebruikvan gietijzer,en
de combinatievan eenvouden sierlijkheid.
onderdelenvan de kerkzijn gerestaureerd
Verschillende
zoalshet dak, het
torentje,de binnen-en buitenkantvan de kerkis geheelgeschilderden verder zijn er zaken aangepaktzoals vervangingwaterafvoer,verplaatsing
grafzerken,voegwerkvoorgevel,verbeteringverlichting.De leidingover
deze restauratielag in handenvan Willemvan der Veen,restauratiearchitectte Groningen.
De restauratiekostte166.000euro en is ondermeergefinancierd
met geld
uit het EuropeesFondsvoor RegionaleOntwikkeling
(EFRO),van de provincieGroningen,verschillende
fondsenen inwonersvan Rottumen omgevrng.
U bent van harte uitgenodigd aanwezigte zijn bij de otficiële opening
van de dorpskerk van Rottum (Kloosterweg 13) op vrijdagmiddag23
februari a.s.

PROGRAMMA23 FEBRUARI
14.30uur
15.00uur
15.10uur
15.20uur
15.30uur
1 5 . 4 0u u r

Ontvangstin het Dorpshuis
Officiëleopeningvan de kerken korteinleidingdoor
gedeputeerde
Cultuur,
Hans Gerritsen
Overgrensoverschrijdende
samenwerking,
HamrJurgens,
VoorzitterKlosterverienlhlow (tot voor kort burgemeester
van lhlow)
Over de bouwgeschiedins
van de Rottumerkerk, door
ReintWobbesbouwkundigadviseur
Dankwoord,door dorpsdomineeWil Ockels, voorzitter
"StichtingRottumerKerk"
Afsluitingen daarnanapratenin het Dorpshuis

(1228- 1594)speeltin Rottumeen grote
De herinnering
aan de kloostertiid
rol.In het dorp is nog een dubbelekloostergracht,
een kloostermuur
die de
begraafplaats
scheidtvan de openbareweg, ziiner hergebruikte
plavuizen
in de beideconsistoriekamertjes
van de gerestaureerde
kerk te vindenen
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zijn er kloostermoppenin het kleinstehuisje van de provincieGroningen
verwerkt:het Hoeskevan Thais Jaoptje.Dit huisjefungeertinmiddelsals
museumen wordtbeheerddoor het Openluchtmuseum
Het Hoogeland.
Er is in Rottumde afgelopenjaar hard gewerktom de herinneringaan de
kloostertijdlevendte houden.Rottumheeft een dorpsvisiegemaakten uitgevoerd.Bovenstaandevoorbeeldeninclusiefde restauratievan de kerk
maken daar onderdeelvanuit.Maar ook het wandelpadrond de terp en
langsde dubbelekloostergracht;
het opknappenvan de gravenen beplanting van het kerkhofen de renovatievan de buitenkantvan het dorpshuis
zijn het positievegevolgvan deze visie. Rottum heeft als eerste van alle
Groningsedorpeneen dorpsvisiegeheeluitgevoerd.
Voormalige kloosterkerk in Oost-Friesland
De kerk maakttevensonderdeeluit de drieluiklhlow-Aduard-Rottum.
Dit
grensoverschrijdende
EDR-projectricht zich op het stimulerenvan de
belangstelling
voorde tientallenkloostersin Groningen,Frieslanden OostFriesland
. Zo werdin de dertiendeeeuw het kloosterte lhlowgestichtvanuit het kloosterte Aduard.In de loop van dit jaar zal in Aduardeen toeristische route worden gepresenteerd
waarin alle voormaligeCistercienzer
kloostersin het kustgebiedmet elkaaren met de toenmaligemiddeleeuwse geschiedeniswordenverbonden.Eind 2007 zal in lhlow de staalconstructiewordenonthulddie op plastischewijzelaatzien hoe omvangrijken
sierlijk de voormaligekloosterkerkvan het daar gelegen Cistercienzer
klooster- ScholaDei - is geweest.
Aanvulling programmaiÍototentoonstellingLandschap Hogeland
Er is er gelegenheidtot het bekijkenvan de fototentoonstelling
Landschap
Hogelandvan Annet Eveleens.Zij weet op fascínerendewijze de wisseling
der seizoenenvastte leggenop het mysterieuzeHogeland.Haar onlangs
op de markt gebrachtekalendermet landschapsopnamen
van Hogeland
was in no time uitverkocht.
Van 23 februari tot 28 mei 2007 kunnenhaar sfeerrijkelandschapsopnamen worden bewonderdin de dorpskerkvan Rottum. Op 23 februariis
Annet Eveleensin de gelegenheid
om na de openingvan de kerk een toelichtingte gevenop haar kijk op het GroningerHogeland.
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KLAAR OP 15 MAART
BRUGGENWAARSCHIJNLIJK
De werkzaamheden
aan de bruggengaan enigszinslangerdurendan verwacht. Reden hiervooris dat er geen asfalt beschikbaaris. Naar verwachting wordt de Usquerderweg
tussen Usquert,Rottumen Kantensop 15
maart 2007 weer opengesteldvoor het verkeer.
NIEUWSVAN DE THEATERWERKPLAATS
KANTENS
De afgelopenjarenwas Paradoxmet haar activiteitenvoor jongerengevestigd in de theatenruerkplaats.
Met subsidievan de provinciewerdener voorstellingengemaaktvooren doorjongerendie gespeeldwerdenop scholen.
Ook kwamenscholenop bezoekin Kantensvoor workshopsdrama & dans
en voorstellingen.
Paradoxis december2006 gestoptmet deze activiteiten
en de stichtingis opgeheven.
blijftechtervoorlopigactiefen biedt ruimteaan groeDe theaterwerkplaats
pen om te vergaderen,
oefenen,logeren.Diversedocentenorganiserende
komendemaandendansweekenden
en in de zomerwordt er een theaterweek georganiseerd
door HelmertWoudenberg.
Voor informatieover huur
van de ruimtekunt u terechtbij Tokevan Oorsouw(tel.nr.552777)

GROTEOPKOMSTBOSKAPDAGOP 27 JANUARI
De opkomstvan 15 volwassenenen een paar kinderenwas een succes.
We hebben met veel plezier de ochtend doorgebrachtin het bos van
Kantens.De nieuwegezichtendie er bij waren genotenook van het mooie
werk en de gezelligesÍeer onderling.De komende keer is zaterdag 24
februari en we starten weer aan de Stitswerderlaanbij het bos om 9.00
uur. Deze dag gaan we de knotwilgenknotten en een paar grote bomen
snoeienlkappenbij de vijver in het bos. Opgave bij Jan Jensma
(tel.nr.55711B)
Jan Jensma
VerenigingDorpsbelangenKantens

GYMVOORDE JEUGDIN

'T

SCHIENVAT

Woensdag7 en 21 maartis er weer gymnastiekvoor kinderenuit groep 3
Um 8 in't Schienvat,
van 13.30tot14.30uur.De lessenwordengegeven
door TrudyVrugt.De entreeis gratis.Jij komt toch ook?
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Eemshavengemeente
Gemeentehuis:
Bezoekadres:HoofdstraatWest 1, 9981 AA Uithuizen.
Postadres: Postbus11, 9980 AA Uithuizen.
Tel.nr..
0595-437555
Fax.nr.:
0595-437666
email:
algemeen@eemsmond.
nl
internet:
www.eemsmond.nl
Openingstijden:
Het gemeentehuisis voor het publiekgeopendelke werkdagvan 08.30 16.00uur en op de maandagvan 8.30- 19.00uur.
Sinds juni 1999 werkt de gemeenteEemsmondmet een publieksbalie.
U
kunt zich voor alle zaken eerstbij deze balie melden.Veelalwordt u dan
direct geholpendoor de baliemedewerker.
Vergthet antwoordop uw vraag
meer specialistischekennis,dan wordt een medewerkervan de desbetreffende vakafdelingingeschakeldom u van dienst te 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 publieksbalie
is doorlopendgeopend.De overigeorganisatiekent het
systeemvan variabelewerktijden.Daardoorbestaatde mogelijkheid,dat 's
morgensvoor 09.00uur oÍ tijdensde lunchtijdmedewerkersnietaanwezig
zijn.
Inleveringplatglas:
Platglaskan iedere werkdag ingeleverdworden aan de TalmawegBa te
Uithuizen,
van 9.00- 12.00uur en van 13.00- 16.00uur.
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MAATSCHAPPELIJK
WERK:
Maatschappelijkwerk: hulp bij problemen
Als u in Eemsmondwoonten ouderbentdan 17 iaar,kuntu bij de gemeente terecht voor algemeen maatschappelijk
werk. Onze maatschappelijk
werkers bieden hulp bij allerleisoorten problemen,bijvoorbeeldop het
gebiedvan financiên,werk, relaties,opvoedingen verwerking.U kunt een
beroepop deze hulp doen,ongeachtuw inkomenof leefomstandigheden.
De hulpverlening
wordt gratisverstrekten de hulpverlenerheeft geheimhoudingsplicht.
Wat kunt u verwachten van de maatschappelijkwerker?
De maatschappelijk
werkerhelptu bij het ordenenen oplossenvan uw prowerkersamen met u
blemen. In een gesprekprobeertde maatschappelijk
de problemenop een rijte zetten.Hijlzijkijkt naar wat u zelf al heeftondernomen en probeertte ontdekkenof u nog iets over het hoofd heeft gezien.
Samen bekiikenwe wat er aan gedaankan worden.
U krijgtook steun bij de aanpakvan 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.
Aanmeldingen spreekuur
Van maandagtot en met donderdaghoudenwij tussen09.00en 11.00uur
spreekuur.U kunt zich hiervoorzowel telefonischals persoonlijkbij de
publieksbaliein het gemeentehuisaanmelden.De maatschappelijk
werkers kunt u telefonischbereikenvia (0595)437679en 437505.Nade aanHet algemeenmaatmeldingwordt u uitgenodigd
voor een intakegesprek.
schappelijkwerk bevindtzich in het gemeentehuis.
Verwijzing
In sommigegevallenkan uw probleembeteraangepaktwordendoor een
instelling.De maatschappelijk
werkerbeoordeeltin overleg
specialistische
met u welke hulpverleningsinstelling
beteraansluitbij uw vragenen regelt
eventueeleen verwijzing.Jongerentot en met 17 iaar wordendoorverwezen naarde jeugdhulpverlening.
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