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lnleverenvan uw kopij:
Per email: tlougniis@kantens.nl(FrouwkeDoornbos)
Per post: Bredeweg 1, 9995 PT Kantens (Anjevan der Hoek)
De redactie houdt zich het recht voor kopij in te korten!
Administratie
adres:Oosterweg3, 9995VJ Kantens,tel.:(0595)55 72 50.
7.933 RabobankNoord-Groningen
t.n.v.'t Lougnijs.
Bankrek.no.34.22.1
Wij verzoekenu om giftenover te makenop bovengenoemderekening.
Een abonnementvoor lezers buiten de genoemde dorpen en randgebiedenis mogelijk,door stortingvan € 15,00op bovengenoemde
reke't
ning. Lougnijswordt u dan toegezonden.
Aan allen die iets te koop en/of te koop vragen, is er altijd plaats voor uw
advertentiein onze rubriek:Vraag en Aanbod.
Advertentietarief
:
- € 25,00(eenmal i g)
H e l ep a g i n a :€ 2 1 0 ,0 0(j a a rg a ng)
- € 15,00(eenmal i g)
H a l v ep a g i n a :€1 3 5 ,0 0(j a a rg a ng)
- € 8,00(eenmal i g)
Kw a rtp a g i n a :€ 8 4 ,0 0(j a a rg a ng)
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Copyright1994 Lougnijs.
Overnameuit deze uitgavewordttoegejuicht,mitsonderbronvermelding.
't
Drukwerken verzorgingvan Lougnijs,geschiedtdoor:
DrukkerijSikkema,Hoofdstraat16 te Warffum.
De uitgave van dit blad wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Noord-Groningen

KERKDIEN'TEN.
Protestantse gemeente Kantens-Stitswerd
Kantens,Antoniuskerk
10 sept. 14.30uur de heer H.J.Dijkstra,Gasselternijveenschemond;
startdienst,m.m.v.Jongerenkoor
"Perspectief"
uit
Haren
24 sept. 14.30uur ds. R.P.oosterdijk,Haren;dienstvan éénwording;
m.m.v.NicolaiEnsembleuit Haren
Stitswerd, Georgiuskerk
17 sept. 19.00uur ds. D.M.Heikoop,Bedum
1 okt.
11.00uur de heer H.J.Dijkstra,Gasselternijveenschemond
k
k = kindernevendienst
Preekrooster van de GereÍormeerdekerk vrijgemaakt te Kantens
3 sept.

9.30 uur
14.30uur
10 sept.
9.30 uur
14.30uur
17 sept.
9.30 uur
14.30uur
24 sept. 11.00 uur
14.30uur
1 okt.
11.00uur
14.30uur

leesdienst
ds. J. P.van der Wal uit Leek
ds.T. Groenvelduit Usquert HeiligAvondmaal
leesdienst
ds. M. A. de Niet uit GroningenNoord
leesdienst
ds. L. s. K Hoogendoornuit Uithuizermeeden
ds. J. Klapwijkuit Winsumleerdienst
ds. M.O.ten Brinkuit Roodeschool
ds. J. Klapwijkuit Winsumleerdienst

Chr. GereÍ. Kerk Kantens
3 sept.

10.30uur
14.30uur
10 sept. 9.00 uur
17.00uur
17 sept. 10.30uur
19.00uur
24 sept.
9.30 uur
14.00uur

leesdienst
dienstin Thesinge
leesdienst
ds.A. J. v. d. Toorn
leesdienst
ds. S. Otten,dienstmet belangstellenden
ds. J. c. Hardeman,kinderdienst
in Thesinge
ds. N. Vennik,jeugddienst

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:0900 - 9229(0,10euro p.min.)
I
I

Tandartsen:
- 43 16 42
9-10sept. P.Brouwer,Uithuizen
....
......0595
- 44 15 45
16-17sept. B. Fledderus,
Winsum...
......0595
23-24sept. F.H.Bennink,Ten Boer ..050- 302 27 20 of 0595 - 46 44 33
30-1okt.
D.L.W.de Graaf,Eenrum
....0595- 49 19 49
7-8 okt.
C.J.Conradie,Bedum.....
....050- 301 23 37
14-15okt. J.A.J.Hoft,Loppersum....
...0596- 57 28 18
Op zaterdagen zondagis er om 11.00en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekuren is de verantwoordelijketandarts telefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 6A
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma.t/m vr.tussen8.00-8.15uur,
tel. 06 - 51255926.
Koks Herberg b.v.
Tafeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
Vervoershulpdienst:
Tel.551084.
Verloskundigenpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595 557131
voor dringendevragenof voor de bevalling:06 13731172

BEGRAFENISVERENIGING
KANTENS

Uitvaartverzorging:
BOERSEMA
tel.:059542 28 05

Ledenadministratie:
G.S.OMTA-ARKEMA
tel.:059555 26 23

Gelieve wijzigingen bij huwelijk, samenwonen, geboorte en/of verhuizingen
door te qeven aan de ledenadministratie

VAN DE REDACTIE
De scholenzijn weer begonnen,iedereenis weer aan het werk en ook de
't
redactievan Lougnijsis weer begonnenmet haar maandelijksebezigheden. In de zomermaandenhebbenwij echter niet helemaalstil gezeten,
zodat u van ons weer een goed gevuldekrant kunt venruachten.
Naast veel
aandachtvoor de presentatievan het boek voor Kantensop 15 september
aanstaande,vindt u inÍormatieover activiteitenin de maand september,
nieuwsover de ontwikkelingen
in het dierenparkje,een verslagvan de restauratievan de kerk in Rottumen een impressievan de onlangsgehouden
speelweekin Kantens.Verderzal KRC zich in dit nummeraan u presenteren en Stitswerdlaat van zich horen met een verslag over het onlangs
gehoudenJeu de Boulestoernooi.Kortom:genoegleesvoer!
Verderhebt u nog de uitslagtegoedvan onze jaarlijksecollecte,welke dit
jaar gehoudenis van 26 juni Vm B juli. Het is ongelooflijkmaar waar: €
1770,3O
heeÍtde collecteopgebracht!
Eengigantischbedrag.lk wil allegulle
gevershartelijkbedankenvoor hun gift. Maar er bestaatgeen collectezonder goedecollectanten.
die dezemooieopbrengsttot
lk wil allecollectanten
stand hebben gebrachtdan ook hartelijkbedanken:Dhr. Kuipers,Mevr.
Minck, Mevr.Huisman,Mevr.Vriezema,Mevr.Eisinga,Fam.Wibbensen
onze eigen redactieleden.
Zonder jullie hulp was het ons niet gelukt.
Nogmaalsbedankt!Mochtu de collectantgemisthebben,dan kunt natuurt.n.v.'t
34.22.17.933
fijk nog steeds een gift overmakenop bankrekening
't
Lougnijs.Het volgendenummervan Lougnijskomt uit op donderdag28
september.Restmij nog u veel leesplezier
te wensen.
STICHTINGZOEKTCOLLECTANTEN
BRANDWONDEN
Dit jaar viert de BrandwondenStichtinghaar 35 jarig jubileum.Al 35 jaar
voertde Stichting"haarstrijdtegende littekens".Ernstigebrandwondenkunnen je hele levenop zijn kop zetten.Het medischtraject,met tientallenoperaties,duurtsoms jaren.Daarnazijn het vooralde ontsierendelittekensdie
moeilijkmaken.
het levenvan brandwondenslachtofÍers
De BrandwondenStichtingzetzich in voor dezemensenmet brandwonden.
Dit kan alleenmet de hulp van veel collectanten.Dit jaar is de collecteweek
van 8 Vm 14 oktober.Mensendie zich het lot van brandwondenslachtoffers
aantrekken,kunnenhelpendoor zich directaan te meldenals collectant.
Voor meer inÍormatiekunt u contactopnemenmet M. Krijgsheld,tel. 0595551474.

En dan is het eindeliikzovet::

Het Boek is klaarl

Het begonallemaalin 200 | . Het openbaar
onderwijs in Kantenshad net haar 200 jarig bestaangevierd met een groots opgezette rerinie, waar ook een boek voor is
gemaakt.De toenmaligeboekcommissieleden (Anjevan der Hoek, EbbelKuipers,
Esther Hovenkampen Fred Reiffers)waren trots op de verschijningvan het retinieboek, maar beseftenook dat dit
boek maar een deel van Kantens
i l l u s tre e rd e .Al g a u w w erd het
idee opgevatom in de nabijetoekomst voor alle inwonersvan
Kantenseen boek te maken. Dit
p l a n w e rd ti j d e n s d e d o rpbarbecuein de zomer van 2003 werkelijkheidtoen enkele oudc o m m i s s i e l e d evna n h e t rei i ni eboek beslotenom aan de slagte
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gaanmet zo'n boek. Het moesteen weergaveworden van de inwonersvan Kantens
op dat moment.
Tussenhet ideevoor zo'n boek en de daadw erkel i fke ui tgave eryan, zi t natuurl i j k
tijd...; ontzettendveel tijd. Er moest eerst
gerhventariseerd
worden welke inwonerser
allemaalwaren,
wie er mee wilden doen,wie zelfeen stukgingen schrijven of die graaggeihterviewd zouden willen worden. E r w erd een boekcommissiesamengesteld,
alsonderdeel van de VerenigingDorpsbelangenKantensryD$, welke
rond de 20 personenbestond.
H et w erk van de commi ssi e ledenwas zeer divers.

De één nam interviews af en verwerkte
deze tot een mooi verhaal,de andermaakte
mooie foto's. weer een ander verzamelde
alle binnengekomenstukken en gaf deze
door aan de mensendie allescorrigeerden
op spel-en taalfouten.Ook moestensponsoren worden benaderd.
Naasthet SNS-fonds,zijn enkelemakelaars
in de omgevingbereid gevondenom de
ontwikkelingvan het boek te steunen.

Ruim 9Ao/ovan de inwoners staatvermeld
in het boek. Het is jammer dat niet iedereen een plaatsjewil in het boek, maar de
bereidwilligheidonder de bevolkingwas
gr oo t! Be h a l v ea l l e i n w o n e rs , w i lde de
boekcommissieook alle verenigingendie
actief zijn in het dorp (en dat zijn er nogal
wat!) een plek geven in het boek, evenals
de vele ondernemersdie het dorp rijk is.
Tot slot wilde men de lezer een indrukgeven van de activiteitengedurende het gehele jaar,welke Kantensmaakttot dat wat
ze is: een actief dorp, waar de saamhorigheid groot is.
De boekcommissiekreegontzettendveel
positieve reactiesuit het dorp.

Veel mensenschrevenhun eigenverhaal.
En dat maakt het boek ook zo bijzonder:
iedereenschrijftover hetgeenmen belangrijk vindt. De één heeft het over de historie van het huiswaarinmen woont, de ander beschrijft het gezin en de activiteiten
daaromheen.Het heeft Fred welverbaasd
dat sommigebewonerselkaartoch niet zo
goed blekente kennen.Het boek is daarom
ook een positieveimpulsvoor het dorp.
De grote saamhorigheidzal door het boek
waarschijnlijkalleenmaar groter worden.

De samenwerkingin de boekcommissie
was uitermate goed. ledereen had zijn eigen i nbreng en opbouw ende kri ti eken.
Ondanks de goede samenwerkingis het
Fred toch ook wel een beetje tegengevallen hoeveel werk het eigenlijk kostte om
het boek te maken.Alle commissieleden
verleendenhun medewerkingop vrijwillige basisen allesmoest niast de dagelijkse
gebeuren.Daar komt nog
beslommeringen
bij dat vooral het corrigeren ontzettend
veeltijd heeftgekost.Maar... nu is het dan
eindelijkzover.Het boek is klaar!

DorpsvisieKantens
Stimuleringsprijs7A06
Het boek

I<ontens
eendorpen zijn bewoners
op het GroningerHoogeland

Na afloopvan de presentatieis er een optredenvan

Light
Traveling
U bentallenvanhartewelkom
't
in Schienvat
g 21.00uur
Aanvan
Zaalopen 20.30uur
Toeganggratis
in lhntens,duskomgerust.
avond
doordepolitieextragesurveilleerd
fr wordtdeze

De presentatievan het boek op l5 september moet een groot feest worden. De VDK
en de CSCW hebben daarom hun handen
ineen geslagenen een mooi programma
opgesteld:

Het boek is in een oplagevan 500 exemplarengedrukt en allemensendie het boek
bestefd hebben, door . 25,- te betalen,
kunnenhet boek tijdensde feestelijkebijeenkomstop l5 septemberin t Schienvat
op h a l e n .
Mocht u het boek ook in uw bezit willen
hebben,dan kunt u tot en met l4 september het boek bestellendoor € 25.- over
t e m a k e no p 8 5 .5 2 .1 8 .0 2 9 .
t.n.v.Boekcommissie
Kantens.

't
In dit nummervan Lougnijsbevindtzich
een bon. Metdeze bon kunt u het boek op
15, l6 en | 7 september,bij contantebetafing, nog voor € 27,50 in huis halen.Dit
't
kan in
Schienvatop de avond van de
boekpresentatieen daarnabij Fred thuis
(Langestraatl0).
Na l7 septemberis het boek te verkrijgen
in de boekhandel (en bil Fred Reiffers,
Langestraatl0) voor € 37,50.
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17.30- 20.00uur
Dorpsbarbecue op de ijsbaan
2 1 . 0 0u u r .
't
Feestelijke bijeenkomst in
Schienvat
' PresentatiedorpsvisieKantens
' Overhandigenvan de
stimuleringsprijs2006
' Presentatieboek
' Optreden TravellingLight
De ontwikkeling van het boek van Kantens
is door de provinciale pers niet onopgemerkt gebleven.7o werd er op RTV Noord
(op radio en w) ruchtbaarheidaangegeven,
verschenener stukken in de Ommelander
Courant en ook het Dagbladvan het Noorden gaf aandachtaan het nieuwe boek voor
Kantens.De bekende weerman Jaap
Nienhuisuit Usquert heeft recentelijktoegezegdom op donderdagl4 septemberzijn
'weerproatje' vanuit
Kantenste houden.
Al met alveelaandachtvoorhet boek! Maar
het is natuurlijkvooralvoor de inwonersvan
Kantenseen bijzonder boek. Door de vele
verhalenleer je elkaarmisschiennog beter
kennenen zullende inwonersnog dichter
naar elkaartoe groeien. Met het beschrijven van Kantensanno nu, schrijvenwe met
zijn allenhistorie.En zullenonze kinderen
een prachtighistorischdocumentin handen
krijgenvan hun jeugd.
F.D.

DIERENBESCHERMING
ZOEKTHULPVOORCOLLECTE
zet zichal ruim 100jaar op vreedzamewijzein voor
De dierenbescherming
het welzijnvan álle dierenin Nederland.Daaruooris de dierenbescherming
maar ook van de
van het werk van vele vrijwilligers,
niet alleenafhankelijk
opbrengstvan de jaarlijksecollectedie dit jaar wordtgehoudenvan 1 Um 7
oktober.De opbrengstvan de jaarlijksecollecteis ook dit jaar o.a. bestemd
voor de opvangvan hondenen katten in de dierenasielenin Zuidwoldeen
door de
Winschoten,voor het vervoervan ziekeen gewonde(zwerf-)dieren
dierenambulances
in Noord-en Oost-Groningen
en het inspectiewerk.
VoorKantens-Rottum-Stitswerd
zijn we op zoek naarmensendie hulp willen
oÍ als collectant.
biedenbij onzejaarlijksecollecte.Hetzijals contactpersoon
Vooraanmelding
kuntu bellenmet 050of het inwinnenvan meerinformatie
3135201oÍ een emailsturenaan inÍo@dierenbescherming-groningen.nl.
VERSPREIDING
DORPSVISIE
"Langetijd nietsvan gehoord"zult u terechtdenken,maarhet leekons toepasselijkom deze pas 15 septemberaanstaandeop het feest van onze
boekcommissie
aan een afvaardiging
van de GemeenteEemsmonduit te
reiken.Aanvankelilkwas het ook de bedoelingom een geheelvernieuwde
websitete presenterenmet daarinveel foto'suit het boek over de bewoners
van Kantens,maar dit is toch te kort dag. Hier zal deze winter hard aan
gewerktworden.Verderwas er de afspraakdat de Dorpsvisieeerstaan het
gebeurenin de weekvoordorp uitgereiktzou worden.Dit zal huis-aan-huis
afgaandaan 15 september.
GroningerDorpen(voorheen
Aangeziende begeleiding
door de Vereniging
VDKG) en uitwerkingdoor het CMO zes van de achtduizendeuro opsoupeerden,en er de nodigevoorbereidingskosten
waren (zoalsdrukkenvraporto-en bezorgkosten,
genlijsten,
in kleurvoor
kopiërenvan 20 exemplaren
de tweedeinspraakronde
waarvooro.a.een aantalverenigingenuit het dorp
VVV bonnenvoor de drie vrijwilligers
die de vragenlijst
waren uitgenodigd,
uitwerktenvoor aanleveringaan het CMO) is er gekozenvoor een eenvoudige zwart-wituitvoering
zonderdure foto'sen omslagene.d..De exemplaren voor de GemeenteEemsmonden de VGD zullenuíteraardÍull colour
wordenuitgevoerd.
niel
Omdathet zwart-witdrukkenhet lezenvan de diversetaartdiagrammen
ten goede komt,wordtde dorpsvisiein PDF Íormaatin kleurop de website
gezet,zodateen iederdie over een computer
van de VDK,www.kantens.nl
en internetbeschiktdeze zo kan downloaden.
De restvan het geld zal besteedwordenaan de Íeestavondvan onze boekcommissiezelf en, zoalseldersin dit nummerte lezenis, de stimuleringsprijs voor TravelingLight,die deze avondvan leukemuziekzal vooaien.
Vooaoverde DorpsvisieKantens2006.
Bram H. de Gruijter,voorzitter VDK
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gingpvesenteert
Even voorstellen, voetbalverenigingKantens de Robben Combinatie
Op vezoek van de redactie presenteertvoetbalverenigingKantens de
RobbenCombinatie,
in de volksmondvv KRC genoemd,zich in 't Lougnijs.
De verenigingkiest niet voor een bepaaldelevensovertuiging.
ledereenis
welkomen iedersovertuigingwordt gerespecteerd.
De w KRC is een verenigingmet veel jonge leden,waarbijprestatieen ontspanningsamengaan.
Naast het leverenvan inspanningenop het veld wordener buitenhet veld
pogingengedaande onderlingebandentussenspelers,begeleiding,
donateurs en supporterste versterken.Zo organiseertde activiteitencommissie
iederemaandwel een activiteitvoorde ledenen donateursen de vereniging
heeÍtvoor haar ledenen de inwonersvan het dorp ook een socialeÍunctie.
KRC is ontstaanuit een Íusietussende w Kantensen de w de Robben,
waarnade verenigingals voetbalvereniging
Kantensde RobbenCombinatie
door het levengaat.De verenigingis opgerichtop 5 juni 1932en viert dan
ook in 2A07haar 75-jarigbestaan.Het bestuurbestaatmomenteeluit Wim
(vice-vooaitter),
Hartlief(voorzitter),
ReinderBlaauurwiekel
KlaasKnot (penningmeester),
Jan Poppema(secretaris),
Wobbe Bruinsma(kantinezaken)
en Harry Hovenkamp(jeugdzaken).
een kleineverDe w KRC is in vergelijking
met anderevoetbalverenigingen
eniging.De verenigingtelt ongeveer40 seniorenleden,
40 jeugdledenen 20
niet spelendeleden.Omdatveelvan de inwonersvan Kantenseen kerkelijke achtergrondkendenen de verenigingdie achtergrondrespecteert,voetbalt de vereniginghaar wedstrijdenop zaterdag.De trainingenvan de senioren vinden plaats op dinsdag-en donderdagavond.
KRC omvat nu twee
seniorenelftallen
waarvanhet eersteseniorenelftaluitkomtin de 6e klasse
De meestespelersin
en het tweede seniorenelÍtalin de 6e reserveklasse.
de seniorenteams
zijnafkomstiguit het dorp KantenszelÍ.De origineleclubkleurenbestaanuit een wit shirtmet een verticaleblauwebaan,een zwarte
broeken blauwekousen.
Om haar jeugdteamsle kunnenhandhavenen om de jeugdspelersin een
juisteklasseaan het voetballen
te houden,is de verenigingin het jaar 1998
aangemet de SV Onderdendameen succesvolsamenwerkingsverband
gaan. Momenteelzijn in dit verbandongeveer40 jeugdledenactief.Het
samenwerkingsverband
telt drie teams,te weten een C elÍtal,een D elÍtal,
een E-7 tal . De kleurenwaarinde jeugdteamsspelenzijn een combinatie
van de kleurenvan KRC en Onderdendam,een oranjeshirt,blauwebroek,
blauwekousen.
In 2004 is het verenigingsgebouw
in erfpachtovergenomenvan de gemeente. De accommodatie
biedtmomenteeleen wat troostelozeaanblik,doordat
ondankshet
er sprakeis van achterstallig
onderhoudaan de groensingels,
aan het terreinbesteden.De gemeenteis hoofdvele werk dat vrijwilligers
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voor onderhoud,maar ondanksmeerdereveaoeken richverantwoordelijk
helaasbenedenhetgeenwentingde gemeenteblijÍthet ondefroudsniveau
selijkis.
Maatschappelijke
ontwikkelingen
spelen helaas een negatieverol bij het
aanbodvan ledenen vrijwilligers.
Hierdoorwordthet nieteenvoudiger
om de
te organiseren.
activiteiten
en werkzaamheden
binnende vereniging
De verenigingtrachthaar lidmaatschap
zo aantrekkelijk
mogelijkte maken,onderniveaute houden.Helaas
meer door de contributieop een aanvaardbaar
heeftdit de aÍgelopenjarennietgeleidtot een stijgingvan het aantalleden.
zijn om met twee elÍtalHet gevolgis dat er weinigspelendeseniorenleden
len de competitiemet andereverenigingen
aan te gaan.Bij deze wordt eeniedervan harte uitgenodigd
om kenniste makenmet de ledenvan w KRC
om een balletjemee te trappenop de zaterdag.ledereenis van harte welkom!!

Het sportievehoogtepunt van het afgelopenjaar: het kampioenschapvan de
D-junioren.

,/ De Wit & Doornbos
Zak<elij
ke dienstverlening
mer eenPersoonlijketint
-

Hoofdstraat Il|est 32A 9981 AD Uithuizen
Tel. 0595-43 49 99 - Fax 0595-43 49 49
E- mail: in fo@.dewitendoornbos.nl
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VEnrrurcrNG
DonpsgELANGEru
Rorruru
Borrelmiddag
Zaterdag8 juli van 16.30-18.30
uur was het
dorpshuisvoor de tweedekeer opengesteldi.v.m.een
borrelmiddag.
Buitenwas het 23 graden en lekkerzonnig,
zodat er ook een terrasjebuitengemaaktkon worden.ledereendie zin had
in een borreltjeen/oÍeen kletspraatjemet dorpsgenotenkon dus in en om
het dorpshuisterecht.
Rommelmarkt
Op zaterdagI september(open monumentendag)
wordt er een rommelmarktgeorganiseerd
van 9.00tot 17.00uur in de loodsaan de Kloosterweg.
De opbrengstzal ten goede komenaan de restauratievan de kerk.Ook het
dorpshuiszal die dag open zijn, alwaarmen een drankjekan nuttigen.'s
Avonds zal er een Íilm via een beamer in het dorpshuiswordenvertoond.
DezeÍilm is gerelateerd
aan het Groningseland.De entreevoor de filmvertoning is drie euro en deze opbrengstis eveneensbestemdvoor de restauratievan de Rottumerkerk.Heeftu spulletjesvoorde verkoop,of wilt u meehelpenmet de verkoopin de schuurneem dan contactop met JannieDijk,
tel.0595-551850.
Kindermiddag
Op zaterdag16 septemberorganiserenwij een kindermiddag.
Aanvang:
15.00uurtot ongeveer17.30uur.Start:Bij het dorpshuis.
Allekinderenkunnen meedoen,alleenvoor kinderenjongerdan achtjaar,verlangenwij ook
de aanwezigheid
van een ouder.Overigensis iedereenwelkom.
Dagtocht Simonszand
jubileumorganiserenwij een dagtocht
ln het kadervan ons vijÍentwintigjarig
naar Simonszand.Rottumheeftietsmet Rottumen dus met de Waddenzee.
Vandaareen tocht naar Simonszandmet een van de boten van schipper
Louis de Jonge.Op Simonszandkunnenwe een wandelingmaken over
dezezandplaaten evenhet idee krijgenom aan het eindevan de wereldte
zijn.Mensendie nietwillenwandelenkunnenook gewooneen boekjelezen
bij de boot,allesis mogelijk.Kleineversnaperingen
zijn aan boordverkrijgbaar,zoalssoep oÍ een broodjeworst.
Vertrek:Zaterdag7 oktobervanaf 11.30vanuitde havenin Noordpolderzijl.
De bootzal ongeveerom 23.00uur weerterugzijn.Kosten:18 europer persoon.Kinderen6 euro.l.v.m.de organisatie
z.s.m.opgevenbij Gert van den
Brink,tel.551814of per emailnaar:brinkvoskuil@hetnet.nl
2S-iarig iubi leumffeestavond
Dit jaar bestaanonzeverenigingen dorpshuis25 jaar.Op zaterdag14 oktob e r v i e r e n w i j d i t j u b i l e u m . O n z e e i g e n t o n e e l v e r e n i g i n g" d e
Kloosterspeulers"
zullen een eenakteropvoerenvan plus/minuseen uur.
Hiernakunnenwe nagenieten
van live-muziek
met Keltischeinvloeden.
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JEU DE BOULES.BAANIN STITSWERD
Na enigestrubbelingenis in Stitswerdnaastde kerk een jeu de boules-baan
aangelegd.De plannenbestondenal jaren,maar sinds enigetijd woonter
een doorzetterin ons wierdedorpen of we wildenof niet, we moestengraven, storten,pletten,weerandermateriaalstorten,weer pletten,wachtenop
regenen uiteindelijkwerd de eerstebal geworpen.
Velenleerdensnel"despelregelsen al gauwwerd in juli een toernooigeorganiseerd.
En dan ineens waan je je in Frankrijk.Volop zonneschijn,iedereenop en
langsde baan,overalglaasjesvin rougeen legeÍlessen.Groningseequivalentenvan vaktermenzoals wegpikken(tireren)klonkentot in het donker
overhet Hogeland.
Een week lang iedereavondwedstrijdenen uiteindelijkde halve finalesop
zaterdagen de Íinaleop zondag.Opzaterdagbelanddenwe allemaalna de
wedstrijdenonder een groot zonneschermbil inwonersdie ons gaan verlaten, om gezamenlijkchinees te bunkeren,een geschenkvan andereinwoners (eigenlijkhadden we tripes moeteneten, maar ja zo gek zijn we ook
weer niet).Zondagtijdensde finale belanddenwe onder hetzelfdescherm
nu vanwegehevigestortbuiendie het spelen niet onmogelijk,maar wel
onaangenaammaakten.Na uren waren er 2 winnaars(er werd twee tegen
twee gespeeld\.2,j ontvingeneen enormebokaal,gemaaktdoor een van
onzekunstzinnige
bewoners.Een verguldejeu de boules-balop een stenen
sokkel,die nu te bewonderenis voor de ramenvan de trotsegelukkigen.Als
je door Stitswerdrijdt,word je halvenuegegetroÍÍendoor een goudenglans:
en ja hoor daar staat hij!
De volgendeÍase is een competitie.En natuurlijkdagen wij eerdaagsonze
beideanderedorpenuit om de strijdmet ons aan te gaan.U hoortvan ons!!
Eric de Klerk
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LIGHT
VDK 2006VOORTRAVELLING
STIMULERINGSPRIJS
In verbandmet het optredenvan de Kantstergroep"TravellingLight"tijdens
de presentatievan het boek over Kantensen de dorpsvisieKantens,heeft
de VDK beslotendezegroep,die al eerderoptrad in Paradox,de stimuleringsprijs2006 van de VDK te gevenad 150 euro.
Dezegroepspeeltnietalleen
rockmuziekvan diversegroepen, maar schrijftook haar
eigensongsen muziek.Cd's
zijn te verkrijgenbij Ineke's
Broodjesen Kadootjes.
Vlnr:
Henk Jansen (gitaar/zang),
Jan van der Molen (bas/zang),
Gerard Mars (drums)
en Jan Jaap Jansen (toetsen).

PLAATSAGENDAOP DE SITEWWW.GRONINGENGIDS.NL
een gratisvermelTevenswillenwij vermeldendat op www.groningengids.nl
bedrijvenen particulieren
mogelijkis.
dingvan de agendavan verenigingen,
Alle mensendie deze site bezoeken,kunnenop deze manieralle activiteiten in de provincieGroningenbekijken.Het bekijkenvan deze site is de
moeitewaard;je kunt er veel nieuwedingenafhalenen plaatsen.
VerenigíngDorpsbelangenKantens
SPEELWEEK2006
ln de week van 28 augustus Um 1 septemberheeft de jaarlijkse kinderspeelweek weer plaats gevonden. Hieronder volgt een korte impressie.
Maandagochtend
hebbenBOkinderenzich aangemeldom zich rest van de
verwelkomdePieter
week in de prehistoriete wanen. Maandagmiddag
aan
Holtmanalle holbewoners
in "Kantstone",
waarnaer vol enthousiasme
de grottenwerd gebouwd.De holbewoners
werdenflink nat van de regen,
maardat mochtde pretniet drukken.
Dinsdagochtend
hebbende bewonersvan "Kantstone"een heuse holbewonerjachtgerend, waarmeeze meer dan 500 euro hebben opgebracht.
's
Volgendjaar zal hier een leukebestedingvoor wordengezocht. Middags
hebbende kids hun grottenweeropgezocht,om ze nog meer in de prehis-
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torielookom te toveren.Gelukkignu geen
regen! Hèhè! Maar... er werd toch een
spontaanwatergevechtgeorganiseerd.
Op de woensdag hebben alle kids
gezwommenin Bedum.'s Avondswerden
de oudstekinderenopgeschrihdoor een
loslopendegorillaen een loslopendekip.
Gelukkigis de kip met huid en haar verslonden door een van de holbewoners.
Helaaswas de kip nietmeerte redden...
Na een (slapeloze)nachtin het lokaalvan
de peuters, stonden alle holbewoners
donderdagochtendparaat om te werken
aan hun prehistorische
kleding.'sMiddags
hebbenze gezorgdvoor een heedijkeversnapering,bereidop een heus (prehistorisch)vuur.
Vrildagochtendhebben de holbewoners
zich prima vermaaktmet de spelletjesdie
rondomde kerk waren opgesteld.'s Avondswerd de week aÍgeslotenmet
een gezelligeavond,waarinallegebeurtenissen
van de speelweeknog eens
de revuepasseerden.
We kunnen met elkaar terugkijkenop een geslaagde speelweek. We wensen íedereen veel plezier in het níeuwe schooljaar en hopen jullie terug te
zíen tijdens de volgendespeelweek!
Het bestuur en de vrijwilligers.
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RESTAURATIEROTTUMERKERK NADERTLAATSTEFASE
De dakpannenzittener weer op. Voor het eerst heeÍt de Juliana-kerknu
koperengoten.Inmiddelsis het torentjein de steigersgezet.Hettorenhaantje is weg en wordt nu stevigondedrandengenomen.Het moet weer een
blinkendgoudhaantje
worden.Na veelplussenen minnenis uiteindelijk
toch
de beslissinggevallenom de toren te stellenin de kleuren:geel voor de
beide randehen rood voor het middenvlak.Met het voegwerkaan de voorgevel is een eerste begin gemaakten ook een nieuwe,rode deur is in de
bestelling.In de laatsteÍasezullende regenpijpenweerbevestigdwordenen
zal de ondergrondsewateraÍvoeraan de noord-en zuidzijdewordenaangelegd.Daarnakomener kiezelstenen
overheenen wordende laatstegrafzergelegd.
ken weerop hun oude rustplaats
De oproepom de stichtingRottumerkerkbehulpzaam
te ziln bij het dichten
van het nog resterendeÍinanciëlegat heeft veel spontanereactiesopgeleverd.Zo zal er op zaterdag 9 september in de Romneyloodstegenoverde
kerk een rommelmarktwordengeorganiseerd
ten bate van het restauratiefondsvan de kerk.
ACTIEDAGTEN BATEVAN DE KERK
De VerenigingDorpsbelangenRottumorganiseertop zaterdag 9 september een grote Rommelmarktten bate van het restauratieÍondsvan de
Rottumerkerk.Ook het dorpshuiszalde gehelezaterdaggeopendzijn voor
een drankje.Het begintallemaalom 9.00 uur.Als u er vroeg bij bent dan
heeftu meteende eerstekeus.Maarals u er niet zo vroeg uit kunt komen,
weestgerust,de rommelmarkt
duurttot 17.00uur.De spulletjesdie ter verkoopwordenaangebodenzijn afkomstigvan de vele zoldersen opbergkasten van de Rottumerterp.Wie overigensnog een paarzakenniet meer kan
gebruikenen u zoektnaareen nieuweeigenaardie er wel wat mee kan:bel
JannieDijk,0595-551
850.
MONUMENTENDAG
JUISTOOK IN ROTTUM
De nationalemonumentendag
2006 staatin het tekenvan uitgaansleven
en
vertier.En wie vertierwilgingen gaatnaarRottum.Ditkleineterpdorpop het
Hoogelandwas vroegergoedvoorvier caÍé's,een groteKermisen festiviteiten rondPasen(neutenschaaiten)
en Kerst(dorpsmis).Op
monumentendag
zal tenminsteeenvan dezeoudecaÍé'sgeopendzijn.De oudeBatemaheeft
weer eensopen huis.Maarook het dorpshuisis geopend,het Hoeskevan
Thais Jaoptjeverkooptkaarsenvoor de donkeredagen rond Kersten bij de
kerk zal een en ander wordentoegelichthoeverde restauratieis voortgeschreden.Bovendienwat is een gezelligedag zonderde gelegenheidom
iets te kopen?Een boeldagwordt pas een succeswanneerje voor een
knaakeen droomkoopje
op de kop hebtkunnentikken.En speciaaldaarom
op deze gezelligeMonumentendag
een groteen open rommelmarktin de
pal tegenoverhet Dorpshuis.
Romneyloods
zegthet voort.
1B

Belangrijke inÍormatie voor het ophalen van oud papier
Peuterspeelzaal " POPPEDIJN" en o.b.s. " KLINKENBORG"
AAN DE INWONERSVAN KANTENS,ROTTUM,STITSWERDE.O.,

I
{

VRIENDELIJK
VERZOEK:
- Zel uw papiertijdigen voor de ophalerszichtbaarbij de weg.
-

Papieren kartongebundeldoÍ in dozenbij de weg zetten.

-

en bundelen.
Legekartonnendozenzelf evenlosscheuren
Dit scheeltbij het ophalenheelveelwerk en andersmoethet bij de containernog gebeuren.

-

hout oÍ andereromGeen rommelmeegevenzoalsplastic,piepschuim,
mel. Dezetroepmoet er allemaaldoor de ophalersuitgehaalden opgeruimdworden.

-

Voor inÍormatiekan men zich wenden tot de instantie,die op dat
moment het papierophaalt.
0595- 551788
Telefoonnr.
O.b.s."Klinkenborg"
Telefoonnr.contactpersoonpeuterspeelzaal,Harriët Wassink 0595
434644

OPHAALDATAOUD PAPIERVOORHET SCHOOLJAAR2006 .2007

I
I
|

13 september2006 - Oud papierom 18.00uur bij de weg woensdagavond
O.b.s."Klinkenborg",
0595- 551788
zaterdagmorgen
28 oktober2006 - Oud papierom 09.00 uur bij de weg "Poppedijn",
0595 - 434644
Peuterspeelzaal
zaterdagmorgen
09 december2006- Oud papierom 09.00uur bij de weg 0595- 551788
O.b.s."Klinkenborg",
zaterdagmorgen
13 januari 2007 - Oud papierom 09.00 uur bij de weg "Poppedijn",
0595 - 434644
Peuterspeelzaal
zaterdagmorgen
24 Íebruan2OO7- Oud papierom 09.00 uur bij de weg 0595 - 551788
O.b.s."Klinkenborg",
11 april 2007 - Oud papierom 18.00 uur bij de weg woensdagavond
"Poppedijn",
0595 - 434644
Peuterspeelzaal
- Oud papierom 18.00uur bij de weg - O.b.s.
*oensdagavond23 mei 2OO7
"Klinkenborg",
0595 551788
0a juli 2007 - Oud papier om 18.00 uur bij de weg woensdagavond
"Poppedijn",
0595 - 434644
Peuterspeelzaal
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PROTESTANTSE
GEMEENTE
KANTENS-STITSWERD
VIERTDIENST

varuÉÉruwoRDtNG

Op zondag24 septemberzal er in de Antoniuskerkvan Kantensde Dienst
van éénwordingwordengehouden,ter afsluitingvan het jarenlangeSamenop-Weg-procesvan de Hervormdegemeenteen de GereÍormeerde
kerk.
De dienstwordt's middagsgehouden,aanvang14.30uur.Voorgangeris ds.
Oosterdijk,predikantte Haren en muzikalemedewerkingwordt verleend
door het NicolaiEnsembleuit Hareno.l.v.JelkeHamersma.Het orgelwordt
bespeelddoor MartinSprenger.
Naast de eigen gemeenteledenztjn er tal van genodigdenaanwezig.
Bijzonderebijkomstigheid
is, dat het uit omstreeks1100 daterendezandstenen doopvontna eeuwenvan afwezigheid
weer in gebruikgenomenwordt:
in de dienstzal ook hier aandachtvoor zijn.Nog een vermeldenswaardige
bijkomstigheidis, dat op 24 septembervoor het eerstde 4 koperenkroonluchtersweerzullenbranden,nadatze onlangsÍraaigerestaureerd
zijndoor
een koperbewerkbedrijf
te Haarlem.Zobegint- zeerÍeestelijk- een nieuwe
toekomstvoor de Protestantse
gemeenteKantens-Stitswerd.
Na afloopvan
de dienstis er kofÍieen thee met een hapje,in gebouw'Salem'.
ledereenis
van harte welkom!
ORGELCONCERT
te KANTENS
De Orgelcommissie
van de KantsterDorpskerkorganiseertop zaterdag9
september2006
in de Antoniuskerkeen orgelconcert,aanvang20.00 uur.
Husz-orgelKantens
Het orgel in de HeruormdeDorpskerkte Kantenswerd in 1663 gebouwd
door de Groninger
OrgelbouwerHusz. In í 958 werd het orgel vanwegekerkrestauratie
gedemonteerden pas in
19BOwerd het hooÍdwerkvollediggerestaureerd
door AhrendOrgelbaute
Leer-Loga(Duitsland).
Het orgel is een van de oudstbewaardeorgelsvan
Nederland;alleen het rugpositieÍwacht nog op restauratie:recentheeft de
Orgelcommissie,
namenshet collegevan Kerkrentmeesters,
opdrachtgegeven tot restauratievan dit laatstedeel.De verwachtingis dat het instrument
in de zomervan 2007wordt opgeleverdoÍ zoveeleerderdan wel later als
mogelijkblijktte zijn.
De Orgelcommissíe
is momenteelactieÍ in het wervenvan Íondsenen het
organiserenvan activiteitenom de financieringrondte krijgen.
Pieter van Diik (1958) studeerde orgel bij Bert Matter aan het
Conservatorium
in Arnhem.Hij vervolgdezijn studiebij GustavLeonardt,
Marie-Claire
Alain en Jan Raas.Hij behaaldeprijzenop de internationale
orgelconcoursen
in Deventer(1979)en lnnsbruck(1980).
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Pieter van Dijk is organistvan de Grote Sint Laurenskerkin Alkmaar en
stadsorganist
van Alkmaar.Als docentvoor het hoofdvakorgel is hij verbonvan Amsterdamen de HochschuleMusikund
den aan het Conservatorium
Theaterin Hamburg.Hij is één van de artistiekeleidersvan het OrgelÍestival
Holland.
Concert 9 september
Het concert van 9 septembervalt traditiegetrouwna aÍloop van Open
2006.
Monumentendag
Pieter van Dijk speelt werken van Scheidemann,van Soldt, Sweelinck,
Frescobaldien Bach.
Het concertbegintom 20.00uur en duurtongeveeréén uur.De toegangis
zes Euro,inclusieÍ
koffiena aÍloopvan het concertin het koor van de kerk.Daar is ook de CD
van het Kantsterorgelte verkrijgen.
NIEUWSVAN KORENEN PELMOLENDE GROTEGEERT.
Zoals ik de vorige keer al vertelde,werd er op de zondag na de nationale
molendagfilmopnamengemaaktin de grote Geert. lk was benaderddoor
een paar jongensuit Groningendie met een Íilmopdrachtbezigwaren voor
hun studie.Natuurlijkvond ik het primadat ze kwamenÍilmen.Op zondagmorgen13 mei was ik al op tijd bij de molen,evenalsde jongensmet hun
's
attributen.Van negen uur morgenstot zeven uur's avonds ziin ze bezig
geweest.lk had al wel gezien dal ze heel professioneel
bezigwaren met de
opnamesen het schminkenen lietze mooihun ganggaan.

Medewerkers
van de íilm
"Tegenwind"
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Op.dinsdagavondz.s j.rli kreeg ik een telefoontjevan de regisseurWouter
Bakker,met demededelingdát film klaarwas.Hij nodigder"i; uun harte uit
om samenmet Mariaen de kinderen premiaréUiltà wonen.Dusop vrij.de
dagavond28 juli vertrokkenwij naarde
bioscoopzaal'van
het oude RKZziekenhuisaan de Herewegin Groningen.
Wij werdenheel hartelijkwelkom
gehetenen kregente horen dat huÀ korte Íilm genomineerdwas voor het
landelijkefilmÍestival
voor amateurs.VijftienÍilms"doendit jaár mee aan dit
fandelijkeamateurf ilmfestival.
Maar..waargaat de korte Íilm van B minuteneigenlijkover..... Een
Amerikaanse
toeristis in Groninqen.op
vakantie.HijviÀCImolensop het platt99$.erg-ggwgldigen trektero-puit inet zllÀtËts.'Attes""it"àÈtprima,totdat hij in Middelstum
de deuropendoetvan de molen.Vandaar'beginnen
de
opnamesvanuitde giote Geert in Kantens.De toeristgaat naar binnen,zet
zijn naam in het gastenboeken gaat in de werkendemo]ennaar boven.Daar
komt hij de molenaartegen: liggendmet een enorme wond. Kortom:een
zombiemolenaar.De toeristbeioofdhem van zijn portemonnee.
En dan
komtde zombiemolenaarin actie......
,', met
Een korte,leukegriezelf
ilm metde naam" Tegenwind
specialemolengeluiden.dieopgenomenzijn in de grote GeLrt.Na ailoop werdendiverse
mensen bedanktvoor hun medewerkingen was er een klein Íeestjein de
benedenzaal
van de bioscoop.Het waséen leuk beginvan onzevakantie.
Ook in vakantietijdheeftde molengedraaid.Maarhet was jammerdat we de
molenvroegmoestensluitenvanwegede onweersbuien.
bnw"er en draaien met de molengaan nu eenmaalÀietsamen.Zo hebbenwe dat nu eenT.aalgeleerd.lk moet er ook nietaandenkendat we in de molenaanwezig
zijn wanneerde bliksemin de hogemolenzou slaan.
Op zaterdag26 augustuswerdde DrentseMolendaggehouden.
Voormij (en
mijn zo.on.{"n) werd het een dag om bij collega ráo-lenaars
op bezoek'te
gaan,die hieral een keereen excursiehebbengehadop de groteGeertom
het,pellente bekijken.Dus gíngenwe naarZuid]WestDrenthé.Onzeeerste
molen was korenmolende Vlijt in Diever.Een hartelijkontvangstmet kofÍie
. Ook de provlncieDrenthe
9n een goed gesprekop deze opleidingsmolen
f.3rnp!met een tekort aan vrijwilligemolenaars.De volEiendámolen was
Vledder.Een privébeziten een molenals woning.DezeÀolen is herbouwd
met onderdelenvan de watermolendie vroegerglstaan heeftin de kooipolder onder Rottum.Helaaswas deze molennlet óegankelijk.We vervolgden
onze reisnaar Havelte,waarmen druk in de weerwas om een grootdàrpsÍeest op te bouwen.Een groteÍeesttent,versíerdestratenen tu-inen,ied'ereen was in de weer..Oglop de molenwarenvlaggetjesen werdu"rii.hting
aangebracht.
Na de koÍfieen kruidcakegingen
-eeÁ wó'naárNijeveen.Hierstaai
nog de enige molen in Nederfandmet
windroos.Dtis de lange,korte
spruiten de staartvan de molenontbreekthier.Ook kwam ik hierde secretaristegenvan de Drentsemolenstichting
(in Haveltekwamenwe hem ook
al tegen).Hij vondhet leukdat wij op bezóèkwaren.lk verteldehem dat als
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je zelf bezoek krijgt, je ook
een keer en tegenbezoek
[f"ii*vecn
moet brengen.Onze volgende plaats was Meppel,waar
nog twee molensstaan in het
centrum van het stadje.
Gelukkigkonden we op de
drukke zaterdagmiddagnog
een parkeerplekjevinden.
Maar we moesten wel een
eindjelopen.Achterafhadden
we de auto gratiskunnenparkeren bij de molen.Maar dat
wisten we natuurlijk niet.
Molende Vlijt in Meppelwas
niet toegankelijk;ook hier
bevindtzicheen woningin de
molen. ln korenmolen de
Weert (een eindje verderop)
werden we hartelijk verwelkomd door de (voor mii
bekende)vrijwilligers.
Na koffie, Íris en een molenÍilmis
het al laat.Tochbeslootik om
nog evennaar het plaatsjeDe
Wilk te rijden,om wat te eten
en nog even naar de "wieker
Molen "de Sterrenberg"ín Nijeveen
meule"toe te gaan.We hadden geluk: hij draaide nog!
Toenik bovenkwam
was het meteen:"Dithad ik welverwacht,
dat Geradvan
de groteGeertlangszou komen".VanuitDe Wijk gingenwe weer via de A28
Dezedag volopzon,alle molensdraaiden,ook die twee
richtingGroningen.
producwaren.In de meestemolenszijn verschillende
die niettoegankelijk
boekweit,bloemen volkorenmeel.
ten te koop voor brood,pannenkoeken,
Via de telefoonhaddenwe al gehoorddat het de helemiddagal weerregende in het noorden.Wij haddengelukkigeen geslaagdedag gehad!
Kq6enmnl trn " Sterren lrerg"

De Molenaar
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. ZATERDAG9 SEPTEMBER
OPEN MONUMENTENDAG
De Open Monumentendag2006 zal gehouden worden op zaterdag 9 septembera.s. Het thema is dit jaar "Feest";de Open Monumentdagenbestaan
dit jaar namelijk 20 jaar. ln onze 3 dorpen zijn de voormalige cafés Sipkes
(Usquerderweg2), nu Dick StukkíenMulder in Kantens, de beide voormalíge cafés van Stitswerd (Stiel 1 en Akkemaweg 11) en het voormalige café
Batema (Kloosterweg 16) in Rottum open.
De caÍés in Stitswerdwarende caÍésvan van der Kooien Hamming.De eerste is rond 1970 geslotenen nu woont Agnes Kolmaner. Zii maakt glas in
lood.De voormaligekroegaan de Akkemawegwerd reedsrond 1920gesloten en is nu het woonhuisvan LoekieVorsten Bart de Vogel.Hij is keramist
en maakt prachtigevoorwerpenvan gebakkenklei. Zij heeft een lerarenafgeronden gaÍ lessenaan kinderen
opleidingTekenen& Handvaardigheid
in tekenenen schilderen,
klei en algemeenbeeldendevoren volwassenen
ming.
Het voormaligecaÍé Batemain Rottumwordt nu bewoonddoor de Íamilie
Wentink-Voorintholt.
De woningwerdongeveerin 1BB0gebouwden is voorvan eigeningangenvoor de winzien,zoals in de drankwetvoorgeschreven,
kel en het café.Dus een dubbelevoordeur.Er is een bijzondergrotegelagkamer met vouwdeurennaar een kamerernaastdie bij grotedruktebij de
gelagkamerwerdgetrokken.Ongeveer40 jaargeledenwerd het caÍé gesloten wegensouderdomvan de eigenaar.De origineletapkastis nog aanwezig. Let ook op het spiegelglasachterde Ílessen.Het is zogenaamdplaatglas en erg oneven.Je voeltje dronken,als je erin kijkt.
Er zijn die dag in de gemeenteEemsmondnog meerdan tien (voormalige)
dat
caÍés open.U leest er meer over in het Open Monumentendagboekje
gratiste verkrijgenis bij het VVV.
MAH
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JAARPROGRAMMAPASSAGE2006 -2007.
13 september : Dhr.De Jongeuit stadskanaalzal met ons op reis
gaan langshet Pieterpad,aan de hand van dia's.
26 september : Excursienaar molen"De wachte/'te Zuidlaren,
met een kleinebakkerijen museum.
11 oktober

: Deze avondzal ons van allesover blindegeleide
hondenwordenverteld.

15 november : creatieveavond.o.l.v. MaaikeZuidhoÍen
Sieta Kruizinga.Opgavevoor deze avondis
gewenst.
11 december : Maandag.Ledenvan passage,afd.TenBoerverzorgenvoorons een Kerstmusical.
Gezamenlijke
avondmet Passage,aÍd. Middelstum.
10 januari

: Mythenen waafredenover geneeskrachtige
kruiden,
vertelddoor mw. R. Janssenuit Sellingen.-

17 januari

: 's Mo.rgeng
z'rjnwe welkomop de Nieuwjaarsvisite
van de aÍd. Middelstumin het Herv.Gebouw.
VanaÍ:9.30tot t 11.30uur.

14 Íebruari

: Ds. D.C.van Vliet uit Veendamgaat ons vertellen
overde Psalmen.

21 maart

: Gezamenlijke
avondmet Passage,afd. Middefstum.
AdolÍen Janniede Boermakenmet ons een
Pelgrimstocht
naar Santiagode Compastela,
Spanje.

1 1a p r i l

: Jaarvergadering.
Het is de bedoelingdat dezeavond
wordtingevulddoor de eigenleden.

m e i/ j u n i

: Reisfe.De reiscommissie
zal weerhaar bestdoen
een leukprogrammate bedenken.

De bijeenkomsten-yorQgn
gehoudenop de 2ê woensdagvan de maand in
het gebouw "vita Nova",Heerestraat
3'9te Middelstum,
àanvang19.45uur.
Graaghetenwe gastenen nieuweledenvan hartewelkomvoor het komende seizoen.
voor meer informatiekunt u kontakt opnemen met Tonny weegenaarMeerman(alg.adjunct)tel.0so-31326s8;
tweegenaar@hotmail.com
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JAARPROGRAMMA
2006.2007NUTSDEPARTEMENT
MIDDELSTUM.
Alle avonden worden gehouden in Herberg "in de ValK' en beginnen om
20.0A uur (tenzij anders ís aangegeven).
23 september
ExcursienaarWesteremden:
sporenvan Rembrandt.
Kosten:€ 3,50
Vertrekper fiets om 16.30uur vanafhet Concordiaplein
in Middelstum.
Bij
slecht weer op eigen gelegenheid.
Opgaveeen week voor datum bij het
secretariaat,
tel 0595-551
611
28 september
Dhr.A. Pilon:zijderoutedoor China.Dezebijeenkomst
begintom 19.30uur
i.v.m.de ledenvergadering
voorafgaande
aan de lezing.
26 oktober
lr. C.W.Woldring,secretaris-generaal
van het WaterschapNoorderzijlvest:
waterbeheersing
in het algemeenen in onze regioin het bijzonder.
23 november
Mevr.drs. de Vries:Picasso.
11januari
Nieuwjaarsvisite.
Gezelligheid
met Benoen Oeds.
22 tebruari
Dr. E. Knol:genealogievan de familieKnol,hoe en waar leefdenzij.
29 maart
Dhr.Post,directeurvan GroningenSeaport:wel en wee van de Groninger
zeehavens.
26 april
Dhr.Hijlkema,directeursteenfabriek
in Delfzijl:rondleiding
door de steenfabriek.Aanvang19.30uur.Op eigengelegenheid
naar DelÍzijl.
Voormeer informatiekunt u bellen het secretariaat.tel 0595-551611
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IVN.ACTIVITEITEN
16 september"Wadbeleven"
een
Op zaterdag16 septemberorganiseerthet lVN, aÍd. Noord-Groningen
voor het hele gezin. Vaak komen mensen er niet aan
wadbelevingstocht
op de randvan land en water,met aan
toe... een wandel-en belevingstocht
de ene kant de uitgestrekteschoonheidvan de wadden,aan de anderekant
het weidseopen landschapmet de dijk en boerderijenen daar tusseninhet
nieuw ontwikkeldenatuurgebiedjemet zoute kwel en tallozeÍoeragerende
vogels...
We nemenverrekijkersen telescopenmee en gaan - als het weer meezitook nog op zoek naar kokkels,krabbenen 2o...
Start:Parkeerplaats
zwembadDe Dinge
Tijd:10.30tot 12.30uur.
Kosten.ledengratis,niet-ledenEUR 2,50.
HEARTBEAT,SCHOOL VOOR VRIJE DANS EN DANSEXPRESSIEVAN
ANNA DE KUYER ORGANISEERT:
Danstheater-cursusin het Dorpshuis in Stitswerd
In 14 ochtendengaan we dans,theateren stem gebruikenom telkenste
komentot nieuwe,gekke,grappige,ontroerende,verrassendeen gedurfde
improvisaties.
Maaktdit je enthousiastof nieuwsgierig;geef je dan op voor deze cursus !
9.30- 11.00uur,14 x voor€ 250,=
Maandagochtend,
Start 11 september.
lnÍo en opgavebij Anna de Kuyer,06-11083127
AGENDASCHIENVAT
't
Hierondervolgende activiteitenin Schienvatvoor de maandseptember.
September
4
5-12-19-26
13
13
14
15
18
20-27
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19.30uur
09.45uur
19.30uur
20.00 uur
19.30uur
21.00uur
09.30uur
19.30uur

Vereniging
Kantens
Dorpsbelangen
Volksdansen
Bridgen
NoordNederlandseDam Bond
Schienvat-bestuur
Boekpresentatie
Vervoershulpdienst
Bridgecursus

Dry

ctdegde p.eco...

Even voorstellen.
MirelleZuidhoÍ-vanDijken,moedervan Jurriënen Romy,getrouwden 28
jaaroud.
Waar kom je vandaan?
Geborenin Leensen opgegroeidin Middelstum.
Hoe ben je in Kantens terecht gekomen?
We,warenop zoek naar een grotórewoning,Olafen Mariekewezenons op
dit huis, wat ons heel goed bèvaft.
poe [e mee aan bepaaldeactiviteiten in het dorp? zoja, waaraan?
Nee,helaasheb ik daargeentijd voor.
OmschrijÍ jezelf in 5 woorden.
Rustig,lief,geduldig,zorgzaam,lastvan een ochtendhumeur.
Met wie zou je een dagje willen ruilen?
Met niemand.
Wat is je tavoriete gerecht?
Burito's,Mexicaanseten.
In welke tak van sport zou jij wel wereldkampioenwillen worden?
Salsadansen.
Aan wie zou jij graag een rondleiding door je dorp willen geven?
Waarom?
Aan sommigemensenuit Middelstum.
Sommigemensenpratennogalnegatief over Kantensen dat is nergensvoor nodigi.Kantensis een leuk en sociaal dorp om in te wonen.
Wat vind ie_hetleukst om te lezen in het Lougnijs en wat zou je willen
veranderen?
Het doorgevenvan de pen.Niets.
Tot slot, aan wie geeÍ je de pen door?
lk geef de pen dooraan MirandaBlauwwiekel-Tiemans.
SuccesMiranda!
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NIEUWSVANUITHET DIERENPARKJE
Hoera!We mogenbouwen!Na het aanvragenvan subsidies,het houdenvan
verlotingenen het ontvangen van giften is de begrotíngrond en kunnen we
bouwen.
Nog net voor onze vakantiekregenwe groenlichten bleekdat de begroting
rond was. Gert Werkman en Aldert Ritzema zijn op bezoek geweestbij
Bareveldin Mensingeweer.
Hier haddenwij al afsprakenmee gemaaktmet
betrekkingtot het bouwenvan het dierenverblijÍ.
Zoalshet nu lijkt horen wij
30 augustuswanneerze het nieuwedíerenverblijÍ
komenplaatsen.
We gaan er vanuit dat het dierenverblijÍin septemberwordt geplaatst.De
Íundamentenliggener al, nu het verblijÍnog.Zodrahet dierenverblijÍ
er staat,
komende dierenweerterug in de dierenweide.
Helaasis er toch een domper.Doorde blauwtongziekte
van schapenin Limburgmogener geen geiten
en schapen worden vervoerd.Hierdoorkunnen wij onze geiten nog niet
ophalen uit Uithuizen.We hopen dat de vervoerstopdan ook gauw wordt
opgeheven.
gestaan.
Op de jaarmarktvan BV ROD hebbenwij met het enveloppenspel
Dit is een groot succes geweest.Diversewinkeliersuit Middelstumen
Uithuizenhebbenprijzengesponsord.Nettoopbrengstwas 426,00euro.Alle
deelnemers
die hieraanmee hebbengedaanof vrijegiÍtenhebbengegeven:
onze hartelijkedank!
De grasmatin het dierenparkwordtal een groeneweide,maar moet op z'n
tild gemaaidworden.Hieruoorhebbenwe de hulp ingeroepenvan Milande
Boer en de heer Van Zanten.Zii hebben de weide al een aantal keren
gemaaiden hierdoorwordtde grasmatnog mooier.De dierenzullendan ook
straksop een mooiegroeneloperbinnenkomen!
De bedoelingis om het geheeleen Íeestelijk
tintjete gevenmet een oÍÍiciële opening.Meer informatiehierovervolgtnog.
Fam. Werkman
Stand Íinanciëlezaken Dierenparkje
Zoalsin het voorgaande
al is aangegeven,
is de Íinanciering
van het dierenverblijfrond. Na aanvankelilkeen stroef begin kwam er in juli schot in de
zaak.
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Overzicht ontvangsten/toegezegdesubsidies:
€
Opbrengstverloting
1.257,20
JeugdschommelÍonds
ca.500,00
SNS FondsMiddelstum
5.000,00
RabobankStimuleringsÍonds
2.500,00
J. Hermans
Wegenbouwmij.
900,00
Opbrengstjaarmarkt
426,04
Totaal:

10.583,20

De begrotingging uit van totale kostenad €10.500,- zodat we nu met
goedemoedaan de bouwkunnenbeginnen.
Aldert B. Ritzema,penningmeester VDK

OPHALENOUD PAPIER
Woensdagavond
13 septemberom 18.00uur bij de weg klaaaetten.
Zet uw papiertijdigen voorde ophalerszichtbaarbij de weg.Oud papieren
kartongraaginleverenin dozenoÍ papierenzakken.
OPHALENKLEINCHEMISCHAFVAUKLEINEELECTRISCHE
APPARA.
TEN
Op maandagmorgen
25 septemberkunt u bij het personeelvan de chemokar uw klein chemischaÍval inleveren.HeeÍt u klein chemischafval aan te
biedendan kunt u dit, in de week vooraÍgaandaan de inzameling,teleÍonischdoorgevenaan het gemeentebedriiÍ,
tel. 437662.U kuntook een e-mail
sturennaar:algemeen@eemsmond.nl
Uw afvalwordtvanaÍuw huis meegenomen.Ook aÍgedanktekleineelectrischeapparatenzoalskoffiezetapparaten,strijkijzers,
broodroosters,
boormachines,
haadóhns,electrischetandenborstels,mixersetc.kunt u gratismeegevenaan de chemokar
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