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PREDIKBEURTEN.
Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente
04 sept. HK
11 sept. GK
18 sept.
25 sept. GK

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

ds. de Boer, Middelstum
ds. Kristensen
in de kerk te Stitswerd ds. Kristensen
ds. Kristensen,startzondag

STITSWERD
11 sept.
7.00 uur: ds. R.P.Oosterdijk,Haren;vespermet viering
HeiligAvondmaalin het kadervan de
ds. J. Plooij-herdenking
18 sept.

9.30 uur: ds. A.F.Kristensen

Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Kantens
September
4. 11.00uur ds. A.G.Bruijnte Uithuizenvoorbereiding
H.A.
16.30uur ds. M.E.Buitenhuis
te Baflo
11. 9.30 uur ds. T. Groenveldemerituspredikantte UithuizenHeilig
Avondmaal
14.30uur ds. T. Groenveldemerituspredikantte Uithuizen
18. 9.30uur leesdienst
1 6 . 0 0u u r d s . J . M .H a a kt e U l r u m
25. 9.30 uur leesdienst
14.30uur ds. M.E. Buitenhuis
te Bafloleerdienst
Oktober
2.
9.30 uur leesdienst
14.30uur ds. M.E. Buitenhuis
te Bafloleerdienst

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900 -9229 (0,10euro p.min.)
Tandartsen:
0 3 - 0 4s e p t . L . d e n H a r t o gL, o p p e r s u m . . . . .
10-11sept. P. Brouwer,Uithuizen.
1 7 - 1 8s e p t . B . F l e d d e r u sW, i n s u m. .
2 4 - 2 5s e p t . L . G .J a g e r ,B e d u m
0 1 - 0 2o k t . J . A . J .H o f t ,L o p p e r s u m . . . . .
0 8 - 0 9o k t . M . J .d e n E n g e l s e - B o e l k eEsz,i n g e

. . . . . 0 5 9-65 7 2 8 1 8
- 43 16 42
......0595
. . . . . . . . 0 5 9- 54 4 1 5 4 5
. . . . . . . . 0 5-03 0 1 5 4 6 2
. . 0 5 9 6- 5 7 2 8 1 8
. . . . . . . 0 5 9-46 2 2 1 2 1

O p z a t e r d a ge n z o n d a gi s e r o m 1 1 . 0 0e n 1 7 . 0 0u u r e e n s p r e e k u u r .
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartstelefonischte
consulteren.
DierenaÉsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma. Um vr. tussen8.00-8.15uur,
tel. 06 - 51255926.
Koks Herberg b.v.
Tafeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
Vervoershulpdienst:
T e l .5 5 1 0 8 4 .
Verloskund i genpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595 557131
voor dringendevragenof voor de bevalling:06 13731172

Begr of enisvereniging
Uitvoortve"zorge"i
C. Boersemo
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Kontens

Ledenodministrotie:
J.O.M. Wols-Stallqert

(0595-554303

Gelieve wilzigingen bij huwelijk, somenwonen, geboorte en/of verhuizingen
doorgeven oon de ledenadmínistrotíe

VAN DE REDACTIE
Hierbijontvangtu weer een nieuwexemplaarvan 't Lougnijs.De vakantie
is voor velen alweerachterde rug, de scholenstaan op het punt om te
beginnenen ook de redactievan 't Lougnijsis weer begonnenmet haar
redactionelewerkzaamheden.Vlak voor de zomervakantiehebben we
onze jaarlijksecollectegehoudenen deze heeft maar liefst € 1635,85
opgebracht!We willenalle lezersvan 't Lougnijsdan ook bedankenvoor
hun gullegiften.Zonderde inzetvan onzecollectanten
was dit mooieresultaat natuurlijkniet mogelijkgeweest,dus daaromwil ik de volgendemensen van harte bedanken voor hun inzet bij onze collecte: Emmy
Abrahamsen,Ebbelen Riek Kuipers,CorrieMinck,TreesVriezema,Giny
en Tjarko Wibbensen onze redactieleden
Willem van der Bijl, Frouwke
Doornbos,Anna Holtman,Adrievan Vlieten GeradWerkman.Nogmaals
hartelijkbedankt!
ONTVANGENGIFTEN
't
Speeltuinvereniging
Spruddernust€ 30,=
COLLECTE
gehoudenvan 6 t/m 11juni,heeftin Kantens,
Collecteepilepsiebestrijding,
Rottumen Stitswerd€ 347,68 opgebracht.
Hartelijkbedankt.
JannyHoltman.
VERSLAG INFORMATIEAVON
D LANGESTRAAT
De officiëlenotulenvan de onlangsgehoudengemeentelijkeinformatieavondover de Langestraatzijn te vindenop www.kantens.nl
DORPENRONDE
Burgemeester
en wethoudersbezoekendit jaar alledorpenin de gemeente,zij gaan'op dorpenronde'.
Tijdensde dorpenronde
kuntu met hen praten over uw dorp.Voor de agendavan de bijeenkomsten
kunt u zelf punten aandragen.Heeftu onderwerpendie u graagaan de orde wilt stellen,
laat het ons weten. U kunt agendapuntenaanleverenbij het collegevan
burgemeesteren wethouders,t.a.v. Karin Bruins,Postbus 11, 9980 AA
Uithuizen,
telefoon(0595)43 75 97, e-mailc.m.bruins@eemsmond.nl.

Hierondervolgen de data waarop Rottum en Stitswerdzullen worden
bezocht:
Dorp
Datum
Rottum woensdag28 september
Stitswerd woensdag12 oktober

Locatie
DorpshuisKloosterstee
Dorpshuis

De bijeenkomsten
beginnenom 19.30uur.
FOTO'SWONINGEN
Ter voorbereidingop de WOZ-taxatiesper 1 januari 2007 worden alle
woningenin de gemeenteEemsmondgefotografeerd.
Op maandag 15
gebeurtin prinaugustus2005zijnwij hiermeebegonnen.Hetfotograferen
cipevanafde openbareweg.Als vanafde openbareweg echtergeen (duidelijke)foto van uw woningkan wordengenomen,vraagtonze medewerker u toestemmingvoor het fotograferen
van de woningvanafuw ed. Onze
medewerkerkan zich legitimeren.
GemeenteEemsmond

S I N GI N
Op zondag 11 septemberaanstaandezal er weer een sing in worden
gehouden.We willendan samenmet u een uurtjezingenuit verschillende
liedbundels.Muzikale begeleidingzal worden verzorgd door Evert
Spriensmaaan het orgel,en de band TravelingLight,bestaandeuit Henk
Jansen,Jan v.d. Molen,GerardMars en Jan Jaap Jansen.U bent van
hartewelkomzondag11 septemberas. om 19.45uur aan de Pastorieweg
21.

STARTZWEMLESSEN
Bij Z.P.C.Ducdalfuit Bedumstartende zwemlessenvoor het Zwem ABC
weer op maandag12 september.Bij de A-opleidingís nog wat ruimtevoor
nieuwezwemmers.De minimumleeftijdis 5 jaar.Er wordtgezwommenop
maandagavond
en zaterdagochtend
in sportcentrumKardinge.Voor meer
informatiekan men terechtbij de secretarisvan de zwemclub:H. Jelsema,
telefoon050-3015401.

DAMCLUB'HET LEERTVANZULF"
Openingseizoen2005- 2000.
Op 1 septemberstartweer het damseízoen!!
Nieuweledenzijn van hartewelkom.
Aanvangdonderdagavond
om 19.30in
't Schienvat
te Kantens.
Totziens!!
Het bestuur.
ORGELCONCERT
te KANTENS

De Orgelcommissie
van de KantsterDorpskerkorganiseert
op zaterdag
10september
2005
in de Hervormde
Dorpskerk
eenorgelconcert,
aanvang20.00uur.
Husz-orgelKantens
Het orgel in de HervormdeDorpskerkte Kantenswerd in 1663gebouwd
doorde Groninger
OrgelbouwerHusz.In 1958werd het orgelvanwegekerkrestauratie
gedemonteerden pas in
1986werd het hoofdwerkvollediggerestaureerd
doorAhrendOrgelbaute
(Duitsland).
Het
orgel
is
een
van
de
oudst
bewaardeoigels van
leer-Loga
Nederland;alleenhet rugpositief
wachtnog op restauratie:
recentÉeeftde
Orgelcommissie,
namens het college vaÀ Kerkrentmeesters,opdracht
gegeven tot restauratievan dit laatstedeel. De verurachtingis dat het
instrumenteind 2006 wordtopgeleverdof zoveeleerderdaníel laterals
mogelijkblijktte zijn.
De Orgelcommissie
is momenteelactiefin het weryenvan fondsenen het
organiserenvan activÍteiten
om de financieringrond te krijgen.
HenkVeldmanontvingzijn eerstemuziekonderrícht
van KeesSteketee,die
hem voorbereiddeop de orgelstudieaan het GroningerConservatorium.
Aldaarstudeerdehij orgelbij Wim van Beek.
Het diplomaUitvoerend
Musicusbehaaldehryin 19gOaan de Hogeschool
voor de Kunstente Arnhembij TheoJellema.
Tevens behaaldehU het diplomaTweede Fase aan de Nederlandse
Beiaardschool
met als docentBernardWinsemius.
Als organistis hij verbondenaan de EvangelischLutherseKerk te
Amersfoorten aan de Hippolytuskerk
in Middelslumalwaarhij ook beiaardier ís van het befaamdeHemonycarillon.
Bijde Rijksdienstvoor de Monumentenzorg
werktehij een aantaljarenals
klokkendeskundige.

beiaardconcoursen,
waaronHij won diverseprijzentijdensinternationale
der de prijs voor de beste volksliedbewerkingtijdens het concours te
Groningenin 2000. Ook was hij laureaatvan de Vijfde Internationale
voor beiaardin 2003.
KoninginFabiolawedstrijd
van de muziekuitgeverij
EditionPors,die
Sinds2003 is hij mede-eigenaar
in het verzorgenvan professionele
zich heeftgespecialiseerd
beiaarduitgaven. Daarnaastis hij adviseurop gebiedvan beiaarden,luidklokkenen
torenuunruerken.
Concert 10 september
na afloop van Open
Het concertvan 10 septembervalt traditiegetrouw
2005.
Monumentendag
HenkVeldmanspeeltwerkenvan Sweelincken Scheidt;in het programma
van hedendaagseNederlandsecompois het onderdeelkoraalvoorspelen
nístenbijzonder.Meestalis het nl. de oude muziekdie ten gehorewordt
gebrachtmaar tijdensdit concertzal blijkendat het orgel ook uitermate
geschiktis voor moderneorgelliteratuur!
Het concertwordtafgeslotenmet
een Sarabande(dans)van J.S. Bach.
Het concertbegintom 20.00uur en duurtongeveeréén uur.De toegangis
zes Euro,inclusief
koffiena afloopvan het concertin het koor van de kerk. Daar is ook de CD
van het Kantsterorgelte verkrijgen.
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mensenaf. Er komenechter
lederseizoenvallener door omstandigheden
ook regelmatignieuwemensenin onze dorpenwonen.Zij zijn misschien
nietop de hoogtevan het bestaanvan een zwemclubvoorS0-plussers.
We
vermeldendaarom nog eens de bijzonderheden.ledere maandag, te
wordter gezwommenin het zwembad
beginnenop maandag5 september,
's
't
te Appingedam.Vertrek middagsom 10 voor 1 bij Schienvat.Nieuwe
informatie
zwemmerskunnenvoor
contactopnemenmet mevr.Groenhof,
tel.551228.
Gymclub
De gymclubvoor vrouwenen ( mannenzijn ook welkom) begintweer op
't
dinsdag13 septembervan 19.00- 20-00uur in Schienvat.LeidsterTrudy
Vrugt. Nieuweleden zijn van harte welkom.Even één keer per week de
stressvan werk en gezinvan je afschudden!Bewegen:goed voor u! Denk
er eens over en doe ook mee!
Cursus Zelfverdediging
De Vrouwenraadstartop woensdag12 oktobereen Zelfuerdedigingcursus
voor meisjesvan 10 tot 12 jaar's middagsvan 1.30- 2.30 uur in de sport-
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zaalvan't Schienvatte Kantens.De cursuswordtgeleiddoor TrudyVrugt,
die bevoegdis om een dergelijkecursuste geven.Trudyverteltde meisjes zelf iets over de inhoudvan de cursus:
In 10 lessenleerje verschillende
technieken
die je kuntgebruikenalsje in
een situatiekomt waarinje jezelfmoet verdedigen.
Je leerthoe je je armenen benenkunt gebruikenom te stotenen te trappen om jezelfte verdedigen.
Je leert jezelfzekerte voelen zodatje weet hoe je nee moet zeggen in een
situatiedie je nietwilt.
Je leerthoeje jezelfkunt losmakenals je tegenje zin wordtvastgehouden.
We doenoefeningenom je sterkte voelenen een goedeconditiete krijgen
Tot slot doen we een spel voor de ontspanning.
Voor de 10 lessenbetaaltu € 20.00per kind.De Vrouwenraadsubsidieert
de cursuseen beetjeen staattevensgarantvoor de zaalhuur.
Ouders kunnen hun kinderen aanmeldentot 17 september bij mevr.
Groenhof,tel. 551228of mevr.Steendam,tel. 551633 Er kunnenmaximaal 12 meisjesdeelnemen.Dus wie het eerstkomt.
Gursus Gronings
Op maandag26 septemberstart de cursus Groningsin het dorpshuis't
Schienvatte Kantens.Docentenzijn Fré Schreiberen Cees Reinders.Na
vermeldingin de regionalekrantendruppeldende aanmeldingen
binnen.
Er zijn nog enkeleplaatsenvrij.Wilt u nog meedoen,neemdan contactop
met mevr.Groenhof,tel. 551228of mevr.Steendam,tel. 551633,waarna
uitgebreideinformatieover de cursuswordt bezorgd.
Handwerken
We beginnenweer op maandag 10 oktober.De eerste keer komen we
samen in het nieuwe huis van onze leidsterHanny de Vries aan de
Bredeweg 20 om te besprekenwat we de komendeherfsVwinter
gaan
doen.
Daarna komen we op de maandagom de veertiendagen bij elkaar ten
huizevan mevr.Cleveringa,Kerkstraat8 te Kantens,te beginnenom half

Schoenen kopen is een zaakvanvertrouwen
Bij ons zun uw voeten in vakkundige handen.
Voor merkschoenen en goed advies:

Dijllhtil'Schffn€n
HooÍdstraat Oost 4

UITHUIZEN Tetefoon (OS9S)49 12 04

drie middags.We zouden het zo leuk vinden als er een paar
.'s
nieuwe
handwerksters
bijkwamen.Denk er eens over, handwerkenís zo,n leuke
tijdpassering
in de wintermaanden.
Personenvervoersdienst.
We willenu alleenevenvertellendat deze nieuwgestartevoorziening
echt
in een behoeftevoorziet.Er is al verscheidene
maiengebruil urn g"raakt.
't
Het tel. nr. vindt u voorin Lougnijs.
Dat was het eerstvoor deze maand.Na onze vergaderingop
maandag12
septembervolgende vofgendekeer meer medeàelinge,i
over Ànt" plannen voor het komendeseizoen!
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AGENDA
SCHIENVAT

fn septemberkomt het meesteverenigingsreven
weer op gang. Hierbijde
activiteitenvoor zovertot nu toe bekeÀd.02 sept. 19.30uur play BackShow (speelweek).
05 sept. 19.30uur Advendo(1e keei).'
05 sept. 19.45uur Vergadering
- Gemeenteberangen.
06 sept. 20.00 uur Voilóybat.
07 sept. 19.30uur Vergaderingschienvatbestuur.
10 sept. 18.00uur VtinihipperJ
1te keer).
12 sept. 19.30uur Vergadering
V.D.K.
13 sept. 19.00uur Gymctub(G keer).
14 sept. 19.30uur Handwerken.
26 sept. 19.30uur CursusGronings.
28 sept. 19.30uur Handwerken.
28 sept. 19.30uur Bridgen.

BOEK GRAFPOEZIEVAN HET GRONTNGERLAND
Bij Profiel in Bedum verscheen het boek 'Grafpoëzie
van het
Groningerland'.
De.uitgavg(1t2 pagina's,geheelin kleui)gà.ft een overzichtvan opmerkelijke
grafgedichteÀ
op ruiá so begraafplaatsen
verspreid
over heel de provincie.Auteurds. MartenMulderverzamelde
de bloemlezing van grafpoëzietijdens.zíjn
vele tochtendoor het Groningerláno,
langs
kronkelige.
wegenen oude kerkpadennaaroude kerkjes uËrrtitdedodenakkers. Het boek is verkrijgbaarbij de boekhandel
"nen de uitgever
(wwvrr.profiel.nf)
en kost€ 14,óó.
11

(6) OVERHULPMIDDELEN
VAN UW WIJKVERPLEEGKUNDIGE
'lk

wil er wel eens eentjeproberen'
zei meneerde Boertoen ik voorzichtigbegonover een rollator.Meneerde
Boer heeftal een paarmaandenlastvan evenwichtsstoornissen
en is met
zijn77 jaar de jongstenietmeer.Elkedag loopthij naarde brinkin het dorp
om z'n dagelijksepraatjete maken.Vaak kom ik hem tegen als ik op weg
ben naar een volgendecliënt.
Als wijkverpleegkundige
bespreekik regelmatigmet mensen van welke
hulpmiddelen
ze gebruikzoudenkunnenmaken.Voormeneerde Boerhad
'm
ik snel een rollatorgeregeld,en ze kwamen nog voor nietsthuisbezorgen ook.
De rollatorbevielzo goed,dat meneerde Boer na drie maandende rollator via de zorgverzekeraar
aanvroeg.ThuiszorgGroningenleenthulpmiddelentijdelijkuit,voor maximaaleen halfjaar.Heeftiemandeen hulpmiddel langernodig,dan kan men dat aanvragenvia de zorgverzekeraar
of
goedbevallenen heeftmen een indigemeente.Blijktdat de hulpmiddelen
catie (machtiging)van ziekenfondsof gemeente,dan hoeft het bed of de
rolstoel niet omgewisseldte worden. Men kan de rolstoelof het bed
gewoonblijvengebruiken,zolanghet nodigis.
Nu zie ik meneerde Boer dagelijkszijn loopje maken, met rollator.Het
moestevenwennen,maarhij is er erg blijmee.Ook voor hooglaagbedden,
krukken,rolstoelenen vele anderehulpmiddelen
kunt
en verpleegartikelen
u bij ons terecht.Onze medewerkershelpenu graag,bel hiervoor09008 6 15 .
groet,de wijkverpleegkundige
Met vriendelijke
van ThuiszorgGroningen

H::,,
il UTiffilffiïJ;ï:*:ï**ï
('luisterennaar klassiekemuziek')
Betreft:CursusConcertvoorbereiding
dagelijksekostvoor u of maarzo nu en dan
Klassiekemuziekbeluisteren:
een keer?In beidegevallenis het de moeitewaardom jezelfde volgende

12

vragente stellen:'ken ik die muziekook echt? Wat hoor ik en vooral:wat
hoorik (nog)niet?
Vooralle klassiekemuziekgeldt:er zit meer in dan u denkt! Dezecursus
geeft meer inzichtin het fenomeen'muziek'.Bovendien:u gaat dat ín de
praktijkervarendoor het bezoekenvan het betreffendeconcórt(tegeneen
aanzienlijkgereduceerdtarief!).
Onder deskundige.leiding van onze vaste muziekdocentEbo Reitsma
beginnenwe met twee cursusochtenden
(10.00-12.00
uur)in Vita Novate
Middelstum.De eerste is op woensdag14 septemberen de tweede op
woensdag21 september2005.
Op die ochtendennemen we de structuurvan de compositiesonder de
loep aan de hand van thematischeovereenkomstenen instrumentale
bezetting.-Dat gebeurtd.m.v.veel luisterfragmenten
en een schriftelijke
analyse.Ook wordteen videodocumentaire
getoond.
Aansluitendbezoekenwe op vrijdagavond
23 september2005 het concert
in de Oosterpoortte Groningen,uitgevoerddoor het Noord Nederlands
Orkesten onderleidingvan MarcoBonim.m.v.AlexanderLubimov(piano).
Op het programmastaat:
JosephBoulogne,chevalierde saint-Georges:symfonienr.2
Beethoven:Pianoconcert
nr.3en de Symfonienr.7
Joseph Boulogne:doet vaak niet onder voor Mozart,maar is door zijn
afkomst(een 'kleurling'uit Guadeloupeen door zijn levensstijl)in de vergetelheidgeraakt.Voor Beethovenis commentaaroverbodig.
Dankzijde cursusochtenden
luistertu beslistop een anderó,meer intensievemanier!
De kostenbedragen€ 37,50per persoon,inclusief2 x koffie/thee
op beide
cursusdagenen toegangtot het concert.Voor belangstellenden
die geen
lid van een Nutsdepartement
zijn bedragende cursuskosten€ 40,-Ér is
geen muzikalevoorkennísvereist.
Opgaveuitsluitenddoor overmakingvan het cursusgeldvoor Z september
2 0 0 5 o p b a n k r e k e n i n g n u m m 9e 0r . 1 6 . 2 3 . 0 0 8t . n . v . H . d e J o n g t e
Middelstummet vermeldingvan "Concertvoorbereiding".
U krijgtna betaling van uw cursusgeÍdgeen beríchtmeer.
Bij onvoldoendedeelnamewordthet geld voor 14 septemberteruggestort.
Voor meer informatiekunt u contact opnemen met Hannie de Jong,
Plataanlaan
23,9991 ED Middelstum,
telefoon0s95 - 552 5gg.
Met vriendelijkegroet,
Hanniede Jong
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STICHTINGTOEVLUCHTSOORD.
Huiselijk geweld krijgt steeds meer aandacht.
ln november krijgt de provincie Groningen officieel een Advies- en
SteunpuntHuiselijkGeweld. Een belangrijkdoel van het Advies- en
Steunpuntis het geven van voorlichting.Zodat het makkelijkerwordt om
over huiselijkgeweldte pratenen het te herkennen.
als in de uitvoeringvan hetAdvies-en Steunpunt
Zowelin de voorbereiding
een belangrijkerol.
speelthet Toevluchtsoord
Wie vragen heeft over huiselijkgeweld kan nu al contactopnemenmet
( 0 5 0 )3 1 80 0 1 1 .

"l'hcarersrocp Dc Catalanen speelt

I)e turbulente nacht van meneer P.

Escapeling
geschrcvcn en gcspcclcl cioor ïrn

N{eiier

24 septemberom 20.3{lurË
Het BernleftLreater
Uoquerderweg 23, Rottum
Entree € 7,50 Reserveren:0595- 425227
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Even voorstellen.....
lk ben Carla Slootmaker,echtgenootvan Bert Slootmakeren moedervan
Wouteren Gonnie.
Waar kom je vandaan?
lk ben geborenop 27 december1949in Amsterdam,
als 4e kindvan Bep
Schrumpfuit Rotterdamen Dirkvan der Meulenuit Amsterdam.
t

Hoe ben je in SÍiÍswerdterecht gekomen?
gen grotewens van Bert en mij was het hebbenvan een boerderijtjemet
wat schapenen een moestuin.In Amsterdamwas zoÍetsniette verwezenlijkenen zo zijn we in Stitswerdterechtgekomen.
Doe je mee aan bepaaldeactiviteitenin het dorp? Zo ja, waaraan?
Aan het jaarlijksterugkerend'Stitswerdop z'n kop' doe ik mijn deel. Dat
varieertvan kokentot toneel(dat rijmt!).
Omschrijfje zelf in 5 woorden.....
lk hou van mens,dieren natuuren bovenalvan oprechtheid.
Met wie zou je een dagje willen ruilen?
Met een passagiervan een helicopter.

I

Waar mogen ze je 's nachfs voor wakker maken?
Voorvan alles,als 't noodzakelijk
is en spaghetti.

I

'

Waf sfaaÍ er attijd in je koetkast?
S l a g r o o m. . . .m m m m !
Wat neemje mee naar een onbewoondeiland?
Lekkerveel puzzelboekjesen mijn leesbril.
Wat vind je het leukst om te lezen in 't Lougnijs, en wat zou je aan 't
Lougnijs willen veranderen?
Het leukstis het doorgevenvan de pen.
En tot slot, aan wie geef je de pen door?
Aan Paul van Zeggerenuit Stitswerd.
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Vonaf ó septembar worden et w@etu"rorkshopsgsoÍganiseerd bij
SrokonLens.In sepÈamberzullen deze in hot tekan stcon von de sovanties.
Te denken oen ínocroÍne@,decererqn in seventies stijl, en emoíleron. Voor
een CIvarzichtvon onze u.rorkshopdotoen tijclen, kunl u onze ulebsite
rocrdpÍagenuulu.brokcnlens.nÍ, of getuoon @vaneon moiltje sturen om
daza op to vrogen, info@brokontans.nloÍ evan bollen 0595-55ï 099,
Workshops sieroden rnoken kunnen buiten dezo vostgestolde doto oltild
lussendoor op ondere doto geplond ulordsn.
€en thuisportv is ook 6@nvGfl da mogeliikheden. Of ean sieradenportg
voor b.v. ean vorjoordogsfaestjê, aen vrijgazalJanpórtv,infonnaar
vrijblijvend *oor da mogalijkheden.Nieuu bij het siorodan mcrkanzijn
horlogos, an ínognaatkrolen. Ook varkopon u:ij krolon en banodigdheclen
voor hsÈ sieroden mokon geuioon los. Horn geruoon eens wijblijvend tongs
oÍn ta kijkan uot tuij u nog fi@arkunnenbiadan, buitan het ontiak an
curiose om. De tuorkshopruirntevon Brokontcnslasnt zich uitstekend
vooÍ asn gezellig creotief ovondje uit. tlJij brongen goen <ursuskostan
in rekening,olleen de mqtarioalkostcn.Dit olles ook nog incl.grotis koffie.
Grmg tot zisns

Àntiek * Curiosa
IntedsuÍsdvi€s

Brakantens
Antick,CurÍosrr
(in In tcrirl{rctelqties

&okamt@3 Openingstijden r

5
Ilr*tleucgstririrt
9995PJKantens
Tlï:0595-551029
intir@bruk*ntens.ni
urnu'.brukantens.nI
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ïiltrcnsclng
Donderdag
Vrijdag
Zatertlag

: I2.0fl- 1?.30
uur
- 17.30
: 11.00
uur
- J!.00uur
, 13.00
- 17.00
. 10.00
uur

MIDDELSTUM
PROGRAMMANUTSDEPARTEMENT
e.O.
Seizoen2005- 2006.
16sept.
26 sept.
07 nov.
09jan.
13 febr.
27 mrt.
24 april

Excursienaarde Menkemaborg.
Mw.Timmer,Gieten.'Hanzeen Hanzesteden'.
Dr. P. HofstedeSchatborg,Leermens.'Schurkenstaten
onder
elkaar'.
met HenriWierthuit Oude Pekela.
Nieuwjaarsvisite
'Op het Wad'.
O. Odolphieen W. Toolsema,
Middelstum.
'Gaudi'.
Drs.J.v.d.Spek,Wildervank.
J. Abbes,Bourtange.
'Patriottisme
in Middelstum
e.o. in de 18e eeuw.

De lezingenwordengehoudenin Vita Novate Middelstumen beginnenom
zijnwelkom!
20.00uur.Ook niet-leden
A. Mekel-Dijk,secr.
T e l .0 5 9 5- 5 5 1 6 1 .1

WORKSHOPSBROKANTENS
Bij Brokantensbeginnende workshopsweer.Hieronderkan men zien wat
er allemaalte doenis.Alleavondenbeginnenom 19.30uur bij Brokantens
5 in Kantens.De kostenzijn inclusiefhet gebruikaan de Bredewegstraat
te materiaal.
(vervolgavond
6 september: Macrame- startenmet een plantenhangef
volgtlater) Kosten€ 15,=(vervolgavond
€ 7,50)
8 september: Sieraden/horloge
maken(eventueelook met macrame)
Kosten€ 10,=à € 20,= (afhankelijk
van het gebruikte
materiaal)
13 september: Decoratiefschilderenop canvasdoek met acrylverf(evt.
3D pasta)Kosten€ 15,=
15 september: Decorerenvan 2 glazentheelichtjesmet glasetchingpasta
met kaarsdecoreren Kosten€ 15,=
Spiegelonderzetter
20 september: Sieraden/horloge
maken(eventueelook met macrame)
Kosten€ 10,=à € 20,= (afhankelijk
van het gebruikte
materiaal)
Voor meer informatiekan men terechtop internet:www.brokantens.nl
DianaKoningen HansVenema
Tel.551029I 06-38320686
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E V E NV O O R S T E L L E N : . . . . . .
Het is u misschienal wel opgevallendat er sindsenige maandenop de
2 volopaktiviteitis. Het huisje,dat ca. 10 jaar heeftleegDoodstilsterweg
gestaanen ernstigverwaarloosd
was, wordtopgeknapt.Tijdenseen wandelingover het Wad- en Wierdepadin het voorjaarvan 2003, kwamenwij
langshet huis en raaktenop slag verliefdop de prachtigeplek en de fantastischeomgeving.Na ruim anderhalfjaar wachten,kwamenwe in de
gelegenheidhet huisjete kopen.We zijn nu volopbezighet in oude glorie
om het als vakantiewoning
te kunnengebruikenen verhuren.
te herstellen
Wees welkomom een keertjete komenkijken!We zijn benieuwdnaar de
geschiedenis
van het huis.Als u er wat meeroverweet,dan horenwij dat
graag.
We zoekenook nog een aantalzakenom het huis te completeren:
een schommel
een houtenpicknicktafel
een houtkachel
Met vriendelijkegroet,
Margreeten Ingrid (06-46666188
/ margbakker@planet.nl)

MIJN DORP
MIJN DORP GEKROMPEN IN DE TIJD
BRENGT MIJN GESCHIEDENISIN KAART
EN KLEURT MIJN SPEL OP SCHAAL
IN SCHOOLEN THUIS.
DE BOMEN VOL PRUIMEN
EEN ZWALUW IN DE SCHADUV/ VAN DE SCHUUR
EN OP HET LAND KNIKT ALS VANOUDS
EEN PAARD EN STAART NAAR KERK EN KROEG.

MIJN DORP,GEKROMPENIN DE TIJD
EEN HE,RBERG
VAN GELUK.
Atze v.d. Wrjk.
Uit: Heimweevan later.
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CURSUSPORTRETSCHILDEREN
bij kunstschilderOlivierSchelfhout
De cursus bestaatuit 7 lessen.We gaan tijdensdeze cursus uitgebreid
kennis maken met het portretteren.We gaan werken met verschillende
materialen,techniekenen stijlen.We beginnenmet modeltekenenmet
houtskoolop papier.We eindigenmet het schilderenvan een portretmet
acrylop doek.We sluitendeze cursusaf met een expositiebij Brokantens.
Hier exposerenwe met enkelewerken die we tijdensde cursus hebben
gemaakt.
De lessenzijn op maandagavond
van 20.00tot 22.00 uur bij Brokantens,
Bredewegstraat
5 te Kantens.De lesdatazijn 19 en 26 september,3, 10,
17, en 31 oktober,7 november.Op 24 oktoberis er i.v.m.de herfstvakantie geen les.
Eén les kost € 18,50incl.alle materiaalkosten.
Het totalecursusgeldis €
129,50.Dit bedragmoet voor of tijdensde eersteles wordenbetaald.
Je kuntje tot 7 septemberaanmeldenvoordezecursus.Dit kan telefonisch
of per email.Voor meer informatiekun je contactopnemenmet Olivier.
Olivier Schelfhout,Pastorieweg5, 9995 PM Kantens,
Telefoon:0595-557248,e-mail: noordpool@hetnet.nl

DS. PLOOIJHERDENKING
TE STITSWERD
Eind vorigjaar overleedin zijn woonplaatsHaarlemds. J. Plooij. Hij was
van 1937-1945predikantvan de HervormdegemeenteStitswerd-Rottum.
Behalvedat hij verantwoordelijkheid
droegvoor deze 2 kleinegemeenten,
pastorieook ingespannen
voor de zogeheefthij zich vanuitde Stitswerder
naamdeLiturgischeKring.Dat was een kringvan theologen,predikanten
die zich bezighielden
en aan de universiteiten
werkzamewetenschappers,
om
met het bestuderenvan de liturgieen het zoekennaar mogelijkheden
kerkente vernieude toen gangbarevormvan eredienstin de protestantse
wen.
Ds. Plooijheeft verschillendeartikelengeschrevenover de exegetische,
achtergrondvan de eredienst.Veel van wat
historischeen systematische
maar is in onze huide liturgischekringbeoogdewas in die revolutionair,
dige liturgiegewoontegeworden.U moetdaarbijdenkenaan de inrichting
met Bijbelen kaarsen
van het kerkgebouwmet een vasteavondmaalstafel
erop, aan het smeekgebeden het lofliedaan het begin van de dienst,de
collecteaan het eindevan de diensten aan het staandein een kringof een
lopendevierenvan het HeiligAvondmaal.
Ook na zijn vertrek uit Stitswerdheeft ds. Plooij zich met liturgiekbezig
gehouden,o.a. bij de restauratieen herinrichting
van de HervormdeKerk
van Bemmel. Vlak voor het eindevan zijn levenheeftds. Plooijnog een
het lichtdoen zien,waarinzijn liturgische
werk over het Marcusevangelie
20

opvattingenweer een rol spelen.
Vanwegedezeverdienstenvan ds. Plooij,die zeker de gemeentendie hij
plaatszal er op zondag11septembereen herdenking
diendeoverstegen,
vinden,waarbijzijngedachtenoverde liturgienaarvorenwordengebracht.
De herdenkingvindt plaatsin de oude pastorievan Stitswerdwaar in de
vorm van een referaateen en andergezegdzal wordenover de betekenís
van ds. Plooijvoor de liturgiein het algemeenen voor de LiturgischeKring
(3 kínderenzijn in de pastoriegeboren)maar
in het bijzonder.Familieleden
ook theologenhebbenal blijk gegevenvan hun belangstelling
daarvoor.
De herdenkingzal wordenafgeslotenmet een vesperin de Georgiuskerk,
aanvang17.00uur,waarinhet HeiligAvondmaalzal wordengevierd.Ds.
Oosterdijk,predikantvan de Dorpskerkte Haren, (samen met Martin
Sprengerde initiatiefnemer)zal de voorgangerzijn en er is bijzondere
medewerkingvan de kleinzoonvan ds. Plooijtoegezegd,die beroepsviolistis. Vincentvan Laaris de organisten MartinSprengerzal vocalemedewerkingverlenen.
Na afloop is er voor de genodigdeneen Groningerkoffietafelin het
Dorpshuis.De vesperis overigenstoegankelijk
voor alle belangstellenden
en wordtgehoudenonderverantwoordelijkheid
van de kerkenraadvan de
gemeenteKantens-Stitswerd
Protestantse
in samenwerkingmet de plaatselijkecommissievan de StichtingOude GroningerKerktente Stitswerd.
KINDERSPEELWEEK
KANTENSVIERTFEEST
Maandagmiddag29 augustusging 6" 3gste editie van de Kinderspeelweek Kantensweer van start.Na een kort openingswoord
van voorzitter
PieterHoltman,vanuÍteen enormetaartmet 30 kaarsjes,lietenalle 97 kinderendie dit jaar mee doen aan de speelweekballonnenlos. Dit was een
prachtiggezicht.Hiernabegonnende kinderenaan het bouwenvan de
hutten.De rest van de week zullen er diverseactiviteitenplaatsvinden,
waarondernatuurlijkhet slaapfeest,een verrassingsdag
en een slotfeest
vrijdagop
avond. U bent
van harte welkom op deze
feestelijke slotavond die om
19.30 uur zal
't
beginnen in
Schienvat. Hoe
de feestavond

;:ï":ï'#lr
loopt, kunt u ff

lezen in de volgende
editie
't
van Lougnijs.

M
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Belangrijke
informatievoorhetophalenvanoudpapier
"POPPEDIJN"
Peuterspeelzaal
en o.b.s,"KLINKENBORG"
AANDEINWONERS
VANKANTENS,
ROTTUM,
E,0.,
STITSWERD
jarenzaleralleen
Evenals
voorgaande
gebracht
aanhetbeginvanhetschooljaar
huisaanhuiseenstencil
worden
met
vanhetoudpapier.(OokinhetLougnijs
alfe ophaaldata
zullendedatavoorhetophalen
vanoudpapiervermeld
worden).
Onderaan
dezecirculaire
zijnalledataenaanvangstijden
voorhetophalen
vanhetoudpapier
vermeld.
Hetis handigalsu hetstrookje
hieronder
vanhetstencilaÍknipten plakoÍ prikhetstrookje
op eenkastdeur
of
hetprikbord.
VRIENDELIJK
VERZOEK:
O

Zetuwpapier
tildigenvoorde ophalers
zichtbaar
bijdeweg.

O

gebundeld
Papier
en karton
of in dozenbijdewegzetten.

O

Legekartonnen
dozenzelfevenlosscheuren
enbundelen.
Ditscheelt
heelveelwerken anders
bijhetophalen
moethetbijde container
noggebeuren.

O

Geenrommel
piepschuim,
meegeven
zoalsplastic,
houtof andere
rommel.
Dezetroepmoeter allemaal
doorde ophalers
uitgehaald
enopgeruimd
worden.

O

Voorinformatie
kanmenzichwenden
totde instantie,
dieop datmomenthetpapier
ophaalt.
Telefoonnr.
O.b.s."Klinkenborg"
0595- 551788
peuterspeelzaal,
TeleÍoonnr.
contactpersoon
Harriét
Wassink
0595- 434644

OPHAALDATA
OUDPAPIER
VOORHETSCHOOLJAAR
2005.2006
o4
n sde p t e m b e r 2 0 0 5O u dp a p i eorm 1 8 . 0 u
O w o e n s d a g a v1
0 u rb i j d ew e g . . . O . b . s" K
. linkenborg"
0595- 551788
O zaterdagmorgen
29oktober
2005

"Poppedijn"
Oudpapier
om09.00uurbijde weg....Peuterspeelzaal
0595- 434644

morgen
17 decem
O zaterdag
ber2005

Oudpapier
om09.00uur bijdeweg....O.b.s."Klinkenborg"
0595- 551788

O zaterdagmorgen
28lanuari
2006

"Poppedijn'
Oudpapier
om09.00uurbijde weg....Peuterspeelzaal
0595- 434644

11maart2006
O zaterdagmorgen

Oudpapier
om09.00uurbijde weg....O.b.s."Klinkenborg"
0595- 551788

O woensdagavond
26april2006

Oudpapier
om 18.00uurbíjdeweg....Peuterspeelzaal"Poppedijn"
0595. 434644

O woensdagavond
14juni2006

"Klinkenborg'
Oudpapier
om 18.00uur bijdeweg....O.b.s.
0595- 551788

o9
n idu l2i 0 0 6
O woensdagav1

O u dp a p i eorm 1 8 . 0 0
u u rb i j d ew e g . . .P e u t e r s p e e l z a a l " P o p p e d i j n "
0595. 434644

23

