't LOUGNIJS
Maandel
ijkse i nformatiekrant
voor de dorpen
Kantens- Rottumen Stitswerd

26e JAARGANGNo.13

NOVEMBER2OO7

REDACTIE:
Annekevan de Graaf
Ericde Klerk
Anna Holtman
WimjanRietdijk
Anje van der Hoek-Linstra
Alettede Vries-Rennen
GeradWerkman,eindredactie

UITERSTE
,TILEWRD,.TUN
KOPIJ:

N>
l[5rffi1

\
-à1
Inleverenvan uw kopij:
\-P
(GeradWerkman)
Per email:tlougniis;@kantens.nl
Per post: Bredeweg1, 9995 PT Kantens(Anjevan der Hoek)
De redactie houdt zich het recht voor kopij in te korten!

Administratie
adres:Meidoornstr.
3, 9995PX Kantens,tel.:(0595)851041.
Bankrek.n
o.34.22.1
7.933RabobankNoord-G
roningen
t.n.v.'tLougnijs.
Wij verzoekenu om giftenoverte makenop bovengenoemde
rekening.
Een abonnementvoor lezers buiten de genoemdedorpen en randgebiedenis mogelijk,doorstortingvan € 15,00op bovengenoemde
rekening.'t Lougnijswordtu dan toegezonden.
Aan allen die iets te koop en/oÍte koop vragen,is er altijdplaatsvoor uw
advertentie
in onze rubriek:Vraagen 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(eenmalig)
Halvepagina:€ 135,00(jaargang)
- € 8,00(eenmalig)
Kwartpagina:€ 84,00(jaargang)

Copyright1994't Lougnijs.
Overnameuit dezeuitgavewordttoegejuicht,
mitsonderbronvermelding.
Drukwerken verzorging
van 't Lougnijs,geschiedtdoor:
DrukkerijSikkema,Hoofdstraat
16 te Warffum.

De uitgave van dit blad wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Noord-Groningen

1

KERKDIEN'TEN
Protestantse qemeente Kantens-Stitswerd
4 nov. 10.00uur
7 nov. 19.30u"ur
1 1 n o v . 1 1 .0 0u u r
1 8 n o v . 1 1 .0 0u u r
25 nov. 10.00uur

ds. E.J.Struíf,OosterwoÍde k
de heer M. Sprenger;Dankdagvoor Gewasen Arbeid
m e v r.N .C .Mei hui zen,
K antens k
d s . C .E .Lavooi j P
, erni s;vi eri ngH ei l i gA vondmaal k
de heer H.J.Drlkstra,Gasselternijveónschemond;
gedachtenisgestorvenen k
Eeuwigheidszondag,
Koffiena de dienst in Salem

Chr. GereÍ. Kerk Kantens
(wijzigi nge n voorbehouden)
4 nov. 09.30 uur
1 4 .3 0u u r
7 nov. 19.30uur
11 nov. 09.30 uur
14.30uur
18 nov. 09.30 uur
1 4 .3 0u u r
25 nov. 09.30 uur
14.30uur

ds. P.C.de Lange
d s . N . V enni k
ds. P.C.de Lange (Dankdag)
ds. P.C.de Lange
leesdienst
ds. P.C.de Lange
d s . P.C .de Lange
ds. A. Hilbers
ds. PC. de Lange

GereÍormeerde kerk vriigemaakt te Kantens
4 n o v . 1 1 .0 0u u r
14.30uur
7 nov. 19.30uur
11 nov. 09.30 uur
14.30uur
18 nov. 09.30 uur
14.30uur
2 5 n o v . 1 1 .0 0u u r
14.30uur
2 d e c . 1 1 .0 0u u r
14.30uur

enst
d s . M .O.ten B ri nkui t R oodeschooll eerdi
;
leesdienst
ds.T. Groenvelduit Roodeschool;
dankdag
leesdienst
leesdienst
leesdienst
leesdienst
d s . A .G. B rui j nui t U i thui zen;
l eerdi enst
leesdienst
d s . A .G. B rui j nui t U i thui zen
S.M.Alserdauit Hoogkerk

Dorpskerk Rottum
Al l e d i e n s te nb e g i n n e nom 19.00uur
11 nov. ds. W.F.M.de Lepper
25 nov. ds. A. Lagendijk
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\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen:
Doktersdiensten
Groningen:
0900- 9229(0,10europ.min.)
Tandartsen:
Bruining-Gelderblom,
Winsum...........0595
3 /4 nov. Tandartspraktijk
44 1740
n o v . C . Hd. e L a n g eL,e e n s
. . . . . . . . . . . . . . . .507519452 7
10/11
17118
nov. TandartsenpraktijkTimmerman,
43 17 16
Uithui2en...................0595
nov. J.F.Perdok,
......0595
24125
Baflo
4227 23
112dec. Tandartspraktijk
F.H.Bennink,
TenBoer......................050
30227 20

iDil;Ë;,g;il :: :
B/edec

15/16dec.
20121
dec.
22123
dec.
24125
dec.
26127
dec.
28129
dec.
30/31dec.

:

: :l333tá?
i33l

A.M.vanWaes,Uithuizermeeden
...............0595
41 36 84
M.J.denEngelse-Boelkes,
......,......0594
Ezinge
622121
H.Meursing,
Middelstum
..........
.05955522 92
Tandartsenpraktijk
Loppersum,
loppersum..,..............0596
57 28 18
Bedum
.........,..,...050
C.J.Conradie,
3012337
Tandartsenprakijk
Loppersum,
10ppersum.................0596
57 28 18
Tandartspraktijk
Bruining-Gelderblom,
Winsum...........0595
44 1740

Op zaterdagen zondagis er om 11.00en 17.00uur een spreekuur.
Buitendeze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartstelefonischte
consulteren.
Dierenartsen:
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050 - 301 42 60
Psychotherapieen supervisie:
Mw.drs.J.R.Boelema.Praktijk:
Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma.Vm vr.tussen8.00-8.15uur,
tel.06 - 51255926.
Koks Herbergb.v.,Tafeltjedek je: tel.nr.050 - 31 40 211.
Vervoershulpdienst:
Tel.551084.
Verloskundigenpraktijk EVA
voor vragenen het makenvan afspraken: 0595557131
voordringendevragenof voorde bevalling:06 13731172
BEGRAFENISVERENIGING
KANTENS
Uitvaartverzorging:
BOERSEMA
tel.:059542 28 05

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

Gelieve wijzigingenbij huwelijk,samenwonen,geboorte en/of verhuizingen
door te geven aan de ledenadministratie

VAN DE REDACTIE
Afs u dezeLougnijsonderogen krijgt,is het nèt november.
ln oktobermoestenwij als redactieaÍscheidnemenvan redactielid
Willem
van der Bijl uit Rottum,die vanwegewerk eldersgaatwonen.
WillemheeÍtveertienjaar in de redactiegezeten,waarvanhij velejarende
financiënheeftbeheerd,en somsook een interviewmaakte.Op passende
wijze hebbenwij aÍscheidgenomen,en wij wensenWillemen zijn gezin
veelgelukin de toekomstmet hun nieuwewoon-en werkplek.
Na alle redactiewisselingen
hebbenwe gelukkigtwee mensengevonden
die ons team komenversterken.Het zijn Eric de Klerk uit Stitswerden
WimjanRietdijkuit Rottum,die ons het nieuwsbezorgenuit dezedorpen.
Als (vernieuwde)
redactiehebbenwe weereen goedgevuldekrantvoor u
klaar.
Zo kondigtSinterklaaszijn komstaan, laat een verrasteJuf Lizette van
zichhoren,verslag
kinderboeken
week,ingesprekmet, collumfredvtinthipper,interviewmet beeldendkunstenaar
LoekNieuwenhuijsen,
en nog veel
meernieuwsuit onzedorpen.
Alvastveel leespleziertoegewenst.
GeradWerkman,eindredactie

OUD PAPIER
Op zaterdagmorgen
24 novemberzal er weer oud papierwordenopgehaaldin Rottum,Stitswerden Kantens.Hetoud papiergraagom 09.00uur
bij de weg.
Voor vragenlklachten
kan men terecht bij O.b.s."Klinkenborg"
(0595551788)
Zet uw papÍer tijdig en voor de ophalerszichtbaarbij de weg.
Papier en karton gebundeld of in dozen bij de weg zetten.
Lege kartonnen dozen zelf losscheurenen bundelen.Geen rommel meegevenzoals plastic,piepschuimof hout.Dit moet er allemaaldoor de ophalers uitgehaalden opgeruimd worden.

COLLECTE
gehandicapten
heeftin Stítswerd
De collectevan het FondsVerstandelijk
Alle gevershartelijkdank.
en omgeving€143.50opgebracht.
H.T.Wibbens-lwema.

4 MIJLVAN GRONINGEN
Wist u dat er uit Kantensop 14 oktoberjl. ook mensenmeegedaanhebben
aan de 4 Mijlvan Groningen?
35.40min.,
JorianWals
42.08min.,
AgnesOmta
CorrieLenstra 45.23min.en
M a r l o e sH o m a n4 9 . 1 5m i n .
Allemaalvan hartgefeliciteerd!
(Sorry,als we iemand over het hoofd hebben gezien)

WINTERTIJD
Als dezekrantbij u in de bus glijdt,is in het afgelopenweekendde winterVindtu het ook altijdzo moeilijkom te zeggenof de klokeen
tijd ingegaan.
ln het
uur voorof achteruitmoet?Er is een heel makkelijkezelsbruggetje.
voorjaarvooruiten in het najaarachteruit.
Met het ingaanvan de wintertijdkomende winterfeesten
weer in zicht.De
lagenal in de winkel.Maar eerst
eerstepepernotenen chocoladeÍetters
( afgeleidvan Allerheiligen
haddenwe op 31 oktoberHalloween.
) Het uit
feestwordtop sommigeplaatsengevierd.De laatAmerikaovergewaaide
ste jarenzie 1ein onzedorpenhieren daarde spokenen griezeligespinnen rondhet huisvliegen.De oudeKeltenluiddenop dezedatumde overgang in van het lichtenaar het donkereseizoen.Voorde jeugd Ís het leuk
om eng verkleednaarhet KaansterJeugdhonkte gaan,maarom verkleed
langsde huizente gaanom snoepte vragen,dat doenwe hiertoch liever
met het traditioneleSint Maartenfeest
op 11 november.Dit jaar valt 11
novemberop een zondag.
En dan las ik in de OmmelanderCourantdat op zaterdag24 november
Sinterklaasin Kantenskomt.Wat gaat een jaar toch snel voorbij!Met al
dezefeestenin het vooruitzicht
komje op een aangenamemanierde winbewarenwe tot de volgendekrant.
ter door,De decemberfeesten
A .E . v . d . H . - 1 .

AGENDABERNLEFTHEATER
ROfiUM
Usquerderweg23, Helwerd/Rottum
Zondag4 novemberom 14.30uur:
hetVEENTHEATER
speeltDE DOODEN HETMEISJEvan Ariel Dorfman
Ariel Dorfmanschrijfteen stuk dat zich afspeeltin het heden,waarschijnlijkChili,maarhet zou ook in elk willekeurig
landkunnenzijn,dat net een
democratische
regeringheeftgekozen.Hetstukis geschreven
nadathij,na
15jaar ballingschap,
naarChiliterugkeerde
om te helpenmetde wederopbouwna 17 jaar Pinochet.
Dit toneelstukis geselecteerd
voor deelnameaan het landelijkamateurtheatercircuit2007/08.
PaulinaSalasmeentin een bezoekerhaarbeulte herkennen,
die haartijdens de militairejunta verkrachten gemarteldheeft.Ze besluitwraakte
nemen,Haarman,de advocaatGerardoEscobar,is zojuistbenoemdtot lid
van de waarheidscommissie.
Hij weet niette kiezentussende beulen zijn
vrouw.
Zondag18 novemberom 15.00uur:
theatergroepDE CATALANEN
speeltZITTENen NAAIOIONGESCHILDERD
ZITTENis een hilarischeeenakterovertwee herenvan redelijkekomaf.
De ene heerzegtdat er veelduisternisin hem heersten de anderbeweert
dat hij het lichtin zichzelfzoekt.Het feit dat deze twee minstenseen uur
met elkaarop het podiummoetenverkeren,gaat aan niemandonopgemerktvoorbij.En dat is dan nog voorzichtig
uitgedrukt.
Tekst:TonMeijer.Spel:TonMeijeren Anne Keizer.
gaat over een zoektochtvan een schilder
NAAKï ONGESCHILDERD
naar de zin van het schilderen.
Tijdensdie zoektochtontmoethij iemand
die een groteommekeerin zijn leventeweegbrengt.
Teksten voordracht:
Ton Meijer,onder begeleiding
van pianomuziek
van
ErikSatie.
Piano:lrinaOsetskaya.
Entree:€ 8,00
Reserveren:
tel. 425221

Sint Martinus Bisschop,
Mit zien hoge houd op,
Mit zien laange stevels aan
Doar komt Sint Martinus aan.

. NOVEMBER
AGENDASCHIENVAT
1-8-15-22-29
3-10-17-24
5-12-19-26
5-20
6-13-20-27
6-13-20-27
6-13-20-27
6-13-20-27
6-13-20-27
7-21
7-21
12
15
17
17
19-26
24
27
28

1 9 . 3 0u u r
1 8 . 0 0u u r
1 9 . 3 0u u r
2 0 . 0 0u u r
09.30uur
1 8 . 3 0u u r
1 9 , 3 0u u r
20.00uur
20.30uur
1 3 . 0 0u u r
1 9 . 3 0u u r
20.00uur
20.00uur
1 3 . 0 0u u r
1 6 , 0 0u u r
1 9 . 3 0u u r

Dammen
ZangkoorDe KaansterVlinthippers
Toneelveren
iging Advendo
Vrouwenvan nu
Volksdansen
Roelf'sCombifit(bewegenop muziek)
Climax(damesgym)
Taichi
Volleybal(heren)
Sporten Spel(jeugd)
Handwerken
Vergadering
Dorpsbelangen
Jaarvergadering
Schienvat
Kunsten Handwerkbeurs
Rita'sStamtafel(nieuw)
CursusGronings
IntochtSinterklaas
g Advendo
2 0 . 0 0u u r Jaarvergaderin
2 0 . 0 0u u r Bridgeavond

RITA'SSTAMTAFEL:
VOOR IEDEREEN
ZATERDAG17 NOVEMBERIS HET SCHIENVAT
GEOPENDOM DE WEEK AF TE SLUITENMET EEN HAPJE (gehaktEN EEN DRANKJE (bier/borrel/f
ris)!!!
bal/pataVfrikadel/krokeVbroodjes)
RITA'sSTAMTAFELlS lN ZAAL 1
AS.VANAF16.00UUR!
KOMTALLENOP 17 NOVEMBER

B E N TU I N G E B U R G E R D ?
Een aantal mensen zullen graag uw hulp daarbij willen hebben!
van vluchtelingen
BinnenkortstartVluchtelingenWerk
met de begeleiding
bij hun inburgering.
In diversegemeenten
in de provincie
Groningen,
biedtVluchtelingenWerk
(extra)ondersteuning
aan vluchtebij de Nederlandse
taal en begeleiding
Voor
lingen bij het uitvoerenvan zogenaamdecrucialepraktijksituaties.
Mochtu interesop zoeknaarvrijwilligers.
dezetakenis VluchtelingenWerk
se hebbenof wilt u meer informatieoverde functie,kunt u contactopnemen metVluchtelingenWerk
in Groningen(telefoonnummer
050-5757290)
en vragennaar Marcelde Goede.
U kuntook mailen(mdegoede@vwpg.nl).
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BEELDENDKUNSTENAAR
L O E KN I E U W E N H U I J S E N
UIT STITSWERD
Begin novembervindt er in Stitswerd
een bijzondere gebeurtenis plaats.
Plaatselijk
kunstenaar
Loek
Nieuwenhuijsenvertoont zijn digitale
geluids-en beeldcollage.
Waarschijnlijk
kent iedere inwonerde
66-jarigekunstenaar,die dagelijkstwee
of drie van onze dorpenmet zijn hond
doorkruist.
Bij zijn in vrolijkekleurenopgeschilderde
huis, vlakbijde kruisingdie
bekendstaatalsTheebus,beweegik de klepelvande bel,die aan de blauwe, rode deur hangt.De geitenen kippenscharrelenom het huis.Binnen
blaftMaaike.Evenlaterverschijnt
de kleine,tengereman,die me hartelijk
begroet.
lk vraag hem of hij enige uitlegwil geven hoe ik zijn vertoningmoet
"Hoeje het omschrijftmagjil zelÍ uitmaken.lk zal het je laten
omschrijven.
zien."
Met veel moeitestart hij een computerprogramma
op."Op de uitvoering
laat ik dit aan anderenover!"
Het werk bestaatuit vijf delenvariërendin lengtevan 10 tot 20 minuten.
lederdeelleidthijzelfin.
Zo zijner delenwaarineigengecomponeerde
en gespeeldepianomuziek
digitalebewerkingen
van een vroegergemaaktschilderijondersteunen.
Of
in plaatsvan een schilderijonbewerktefoto'svan de omgeving
. OÍ zo u wilt
andersom:de beeldenondersteunen
de muziek.
Een anderdeel start,wederomna de introductie,
met een panoramavan
Toornwerd.De foto wordt daarna zo bewerktdat er abstractestructuren
overblijven.
wordtgebruiktals achter-of voorNietalleenpianomuziek,
ook synthesizer
grond.
Maaike,de hond speeltin één deel de hoofdrol.Vanuithaar gezichtspunt
makenwe een rondjeStitswerd,
dus allesvanuiteen zeer laagperspectief
getoond.
Na zijn opleidingaan de kunstacademie
in Den Haag heeftLoek 15 jaar
tekenlesgegevenaan de Pedagogische
Academiealdaar.
Nadathij uit het westenis vertrokken,
heefthij zich de eerstejarenalleen
beziggehoudenmet het verzorgenvan de tuin en de beesten.Nu voelthij
zich eindelijkweer in staatom bezigte zijn met zijn creaties.Het bereiken
van de pensioengerechtigde
leeftijdsteldehem in staatom van zijn AOW
een computeraan te schaffen.Al zijn oude werk,schilderijen
en muziek,
digitaliseert
hij nu. Dat heeftbehalveeen kunstzinnige,
ook een praktische
reden.Wanneerhij om de een of andereredenmoetverhuizenverhuisthij

met zijn computeral zijn werk mee."Wantdie grotestukkenkan je niet
overalkwijt".
Loekheeftnietmeerde bedoelingom commercieel
aan de weg te timmeren.Hij vindthet leukom op dezemanierzijnwerkte tonen.
ledereenwordtuitgenodigd
op zaterdag3 novemberom 20.00uur in het
Dorpshuis te Stitswerd.Loek is bij deze wereldpremière
aanwezig.
Na afloopblijftde bar openom met Loeken alleanderenna te pratenover
kunstin het algemeenof het weerin het bijzonder.
De avondwordt (alléénvoor Stitswerders!)
begonnenmet het jaarlijkse
pompoenfestijn.
ledereenheeft in het voorjaarenkeÍepompoenzaadjes
gehad.Hoogtepunt
is de verkiezing
van de grootstepompoen.Na zorgvuldigewegingen.metingwordtde wisselbokaal
uitgereikt.
Daarnawordener
(pompoenendus).We beginnenmet
enkelegeslachten geconsumeerd
verschillende
variatiespompoensoep,
daarnaallerleipompoensalades
en
tenslotteheerlijke,u raadthet al, pompoentoetjes.
Eén ding is zeker. De bokaal zal aan mij voorbijgaan.De zorgvuldig
gekoesterdezaadjesheeft één pompoenvoortgebrachtmet het formaat
van een kikkererwt.
ErÍcde Klerk

k Stoa veurjoen deur
En t is duuster,
Mit mien lanteern
En ik luuster.
Komt der nog ain?
Ik kin niks zain,'
Aansgoa k weer vot
Ien t duuster.

10

Tw crehil,M,
deorTlrCT ?iail*ppw
Hallodorpsgenoten,
van de maatschappij
heefteen zeergroteinvloedop ons
De digitalisering
leven.Allesgaattegenwoordig
Van één kanteen goedeontwikkedigitaal.
verling, maar van de anderekant een mindergoede.Het persoonlijke
vaagden qua communicatie
wordthet steedsminder.Pratenvia de computerd.m.v.mail,MSN,Hyvesetc.zorgtervoordatje constantop de hoogHet wordtdan ook
te blijftvan wat er speeltbij je vriendenen kennissen.
Het lijktmissteedsmoeilijker
om dingente regelenzondereen computer.
schienniet zo, maarstelje voor:Je computerheefthet begevenoÍ je interVeelmensenhebbenbij een stonet ligteruitdoor een fout bij je provider.
ringhelemaalnietsmeer,wanthet aloudeabonnement
bij de KPN is opgezegd.Het is prachtigallesin één, maar 1 kink in de kabelen je hebtgeen
telefoonen geeninternetmeer.Als dit gebeurtstaatde wereldop zijn kop.
Gelukkighebje altijdnogje goedeoudevertrouwde
GSMom je te redden,
zodatje iedereeneven een sms'jekunt sturenom te latenweten dat je
interneteruitligt en dat je nietonlinekunt komen.Het is te zot voorwoorbepaald.Oké,
den dat dit soortdingeneen grootdeelvande dagbesteding
zelfben ik nietbeter,'smorgenseersthet koffiezetapparaat
aan en dan de
computer,evensnel mijnmailchecken.Lekkerontbijten,de kinderennaar
en
school,en dan snel naar huísom de eventuelemail te beantwoorden
om de dagelijksedingente doen.Steedsmeer en meer gaat er over de
maarals je om je mailadres
digitalesnelweg.Natuurlijkis het gemakkelijk,
gevraagdwordt en je zegt dat je geen computerhebt dan kijkenze le aan
alsof je van een andereplaneetkomt.Vroegerhad je veel analÍabeten,
nog meerdigibeten.
Om bij te blijvenmoetje wel mee of je
tegenwoordig
het wil of niet.Natuurlijkde mogelijkheden
zijn onbeperkt,alleswat je wil
weten kun je opzoeken.Googelennoemtmen dat.Voorde ouderemens
lk kan me voorstellen
dat het voorde ouderener niet
onderons goochelen.
gemakkelijker
op wordt.Maarhoe je het ook went of keerthet is een ontwikkelingdie steedsverdergaat en steedsgroterevormengaat aannemen. Er komt nog een tijd dat de computerons gaat vertellenwat onze
dagbesteding
wordt.lk hoopnietdat ik die tijd nog mee ga maken,want ik
De
heb maar een hekelaan machinesdie je de wet gaan voorschrijven.
computeris een fantastischding net als een mobieletelefoon,maar zodra
dezedingenje levengaan beheersen,dan wordt het tijd voor een opruimingvan uw eigenhardeschijÍ.Daarnaeen hardereseten dan maarkijken of je goed geprogrammeerd
bent.Mochtdit niet helpen,neemtu dan
contactop met uw leverancier.
ls getekendFredVlinthipper
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DAMCLUB"HET LEERTVANZULF''
Seizoen2007-2008is weer begonnen!!
Volgensde traditiestartteook dit jaar het nieuweseizoen
op de eerstedonderdagavond
van september.
We werdenwelkomgehetendoor de nieuwekantinebeheerster
van het
Schienvat:
RitaPool-Pakes.
Om vast aan de wedstrijdspanning
te kunnenwennen,werdener deze
keervriendschappelijke
gespeeld.
wedstrijden
Uitslagenonderlingekompetitie:
13 september:
J . W i e r e n g-aM . H o l t m a n
2-0
P . H o o g w e-rJf . v a nD i j k
2-0
-J.Zwerver
W.Helmes
1- 1
K . B r o e k h u i z eR
n . W i j p k e m aO - 2
- K.Oomkens 2- 0
R.Wijpkema

20 september:
K . B r o e k h u i z -eJn. v a nD i j k
2-O
-a
R.J.Wijpkem
M.Holtman 2-O
J.Zwerver-P.Hoogwerf
2-0
-W
R.J.Wijpkem
a .Helmus
2-O
- J.Wierenga
R.Wijpkema
2-0

27 september:
A.Ritzema-J.Wierenga
- P.Hoogwerf
R.Wijpkema
- K.Oomkens
R.J.Wijpkema
-J.Zwerver
K.Broekhuizen
J. van Dijk- J.R.deWinter

4 oktober:
- R.J.Wijpkema
P.Hoogwerf
A . R i t z e m-aM . H o l t m a n
- K.Broekhuizen
J.Wierenga
J . R . d e W i n t e- rJ . Z w e r v e r

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

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

Stand per eind september:(willekeurige
volgorde)

2 P.Helmes
3 A.Ritzema
4 K.Oomkens
5 J.Zwerver
7 K.Broekhuizen
8 M.Holtman
9 M,J,v/d Molen

l2W.Helmes
13J.R.
deWinter

CompetitieNNDB
De eerste wedstrijdzal thuis worden gespeeldop 18 oktober tegen
Garrelswee12.
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Nieuweleden:
Op onzeclubavonden
zijn nieuweledenvan hartewelkom!!!!
Geníetmet ons mee metspanningen gezelligheid!!!
Op Roakeldais
Komdammers,het is hoogstetied
Aalmoalop noar't Schienvat
Naitblievenzittenop joen gat
Wantdoarwachtweerde stried.
Weesbliedbie het winnen
En aansjoe dat naitkinnen
Weesdin staarkien het verlais
En denk:op Roakeldais!!

NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD.
KUNST.en HANDWERKBEURS
Op zaterdag17 novemberorganiseertde Vrouwenraadeen Kunst-en
Handwerkbeurs
in de grotezaalvan't Schienvat
te Kantens.
Al jarenlangis er in Kantenseen handwerkclub,
die ieder seizoeneen
anderetechniekbeoeÍent.Dat heeft geresulteerd
in fraaiewerkstukken.
Van de techniekennoemenwe Richelieu,Assisisch,witwerk,Perzisch
ajour,Florentijns,
tapisserie,
applicatie.
De club wil dit werk graageens latenzien.
Daarnaastheeft de Vrouwenraadkunstenaarsuit Kantens,Rottum en
Stitswerdgevraagdol ze ietsvan hun werk willententoonstellen.
Uit KantensexposerenMichaelMeijermet beeldenvan diversematerialen,
GerdaOnnesmet Acryl,Aquarelen Mono Prints,John van de Rijdtmet
Grafiek,Schilderkunst
en Fotografie.
Uit Stitswerdis werk te bezichtigenvan Paul Moonen,Fotografie,Evert
Oosterheerd,
Pentekeningen
en PolWijnbergmet lllustraties.
Rottumwordtvertegenwoordigd
doorGrietjevan Dam met Keramiek.
De beursis geopendvan 13.00- 17.00uur,
BezoekershebbenVRIJ ENTREE,
De keukenis geopend.De beheerdervan 't SchienvatRita Pool,richteen
gezelligzitjein.
lnfo:Hannyde Vries,tel. 431749en CharlotteFunken,tel.551084.
Totziensop zaterdag17 november!
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ÍÍ chottG...
Nieuwerubriekvoorjongerentussende 10 en 20 jaar
1. We chattefí met...,
Mathijsvan der Molen.lk ben 14 iaaren ik woonin Kantens.
lk zit op de
GroeneSchoolin Winsum,Mijnhobby'szijnvoetbalen gamen.
2. Wat is je favorietemuziek?
lk luisternaarheelveelverschillende
muziek.
3. In welketak vansportzoujij welwereldkampioen
willenworden.Waarom?
In geen.Het kostme veelte veelmoeiteom dat te bereiken.
4. Waarkunnenwe je in hetweekend(overdag
of 's avonds)tegenkomen?
Op hetvoetbalveld,
in hetjeugdhonk
of gewoonthuis.
vakantiebestemming?
5. Wat is je favoriete
Geenidee,ik vindhet bijnaaltijdwel gezellig.
6. Voorwat voorgerechtkunnenwij jou 's nachtswakkermaken?
Zuurkoolvan mijnvaderof moeder.
7.Op welkesitebenjij vaakte vinden?Waarom?
lk zit nooitop websites.
lk benaltijdgewoonaan het gamen.
B.Hoe zietjouwtoekomstdroom
eruit?
lk heb nietechteentoekomstdroom,
ik droomnooit.
9, Aanwelkeactiviteiten
in hetdorpdoeje mee?
De voetbalvereniging
van KRC.
10.Watzoujij in hetdorpwaarinje woontwillenveranderen?
Waarom?
Hetdorpis primazo.Kantensis gewoonde best.
11.Totslot,met wie chattewe de volgendekeer?
MetJohanVeldman!!
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PROJECTKINDERBOEKEN
OP DE OBSKLINKENBORG
De week voor de herfstvakantie
(B t/m 12 oktober) stondde Klinkenborg
in het tekenvan kinderboekenmet als thema:Geheimen.In alle
groepenwerd er driftigover dit thema gewerkt.
Geheime codes werden ontrafeld,geheimschriften
bedacht,geheime
doosjesgeplakt,dagboekengemaakten natuurlijkveel gelezen.Verder
begon iederedag van de week voor een bepaaldegroep met het zoeken
naareenaantalfoto's,
die nodigwarenom gezamenlijk
het eindspelop vrijdag 12 oktobertekunnenspelen.Hierbijwas het de bedoeling
dat de kindereneen bepaalddetail(bijv.van het klimrek)op een foto dÍe binnenof
buitenschoolgemaaktwas, kondenvinden.Groepenwerdensamengevoegdom de socialeontwikkeling
van de kinderente bevorderen.
De oudste leerlingenlazenop de woensdagochtend
de kleuterseen verhaalvoor
en ook werdener speurtochten
naar geheimengehoudenwaarbijjonge
kinderenmet oudere kinderenin een groepjemoestensamenwerken!
Verderging er iederedag een versierdedoos de schoolrond,waarbijde
kinderenmiddelshet stellenvan goedevragenerachtermoestenkomen
wat er dezekeerweer in zat!!Het was een leukeen leerzameweek!

Ww
L Í
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VOOR
IN HET SCHIENVAT
SPORTEN SPEL OP WOENSDAGMIDDAG
DE KINDEREN

I

I

georganiseerd
door
Ook dit jaar wordener weer sport-en spelactiviteiten
Climaxen het Huisvoorde SportGroningen.
Doelvan de lessenis plezierin bewegendoorsporten spel.
De lessenworden gegevendoor studentenvan de opleidingSport en
vanTrudyVrugt.
Bewegenvan het AlfaCollege,onderbegeleiding
Er worden2 groepengemaakt:
G r o e p1 : l e e r l i n g euni tg r o e p3 . 4 , 5 e n 6 1 3 . 3 0 - 1 4 . 3u0u r ( g r a t i s )
uit groep1 en 2
Groep2: leerlingen
Datatot de kerstvakantie:

1 4 . 4 5 - 1 5 . 3u0u r ( k o s t e n€: 1. - )

7 november
21 november
5 december
1 9d e c e m b e r

WERK'T SCHIENVAT
STICHTINGSOCIAALCULTUREEL
zijn bij 't Schienvat,
Verenigingen
die aangesloten
plaats
Op donderdag15 novemberom 20.00uur vindtde jaarvergadering
in 't Schienvat.
ontvangtu binnenkort.
De uitnodiging
hiervooren de verderebescheiden
plaatsbinnen
Vanzelfsprekend
vindener regelmatigbestuurswisselingen
Hierdoorverandertook vaak de contactpersoon/secretaris.
uw vereniging.
stichting.
Regelmatig
wordtvergetendit door te gevenaan bovenstaande
hebben
Mocht u twee wekenvoor de vergaderingnog geen uitnodíging
ontvangen,laat dit dan aan mij weten.U ontvangtalsnogeen uitnodiging
worden.
en de gegevensvan uw verenigingkunnendan geactualiseerd
Hartelijkdank,

,l

x

Bestuursscw't Schienvat,
P.L.Nomden
Secretariaat
Middelstumerweg
44
9995 PZ Kantens
18
0595-5571
pian_nomden
@hotmail.com
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In gesylrek,vyreL.....
Deze keerwas ik voor het in gesprekmet dhr.B.Holst,
aan de oosterweg
waar hij samenmet zijn echtgenote
al weervelejarenwoont.
ledereenin het dorp kan zích nog wel herinnerendat hier ooit de prachtige villavan de familieVinhuizenstond.
Jammergenoegin september1975helemaaldoorde brandverwoest.
graagin hun nieuwgeboudebungalow
Nu wonenze na hun pensionering
op dezemooieplek in Kantens.
Voordíe tíjd was dit het garagepandaan de pastorÍeweg,
waar holst iedere dag werkte.
Nu dat hij meervrijetijd heeftwil hij zich graagvoor het dorp inzettenen
als"Kaanster"leefbaarheid
bevorderen
en behouden.
Hij was net terug met zijn buurmanvan het openbarekerkhof,waar Jan
Poppemanet het grafsteenheeftopgeschilderd
van zijn overledenzus.
Jan wil vooreen vergoeding
wel meergraÍstenen
opschilderen,
als er familieszijn die dat graagwillen.
Hetzag er geweldiguit,enalsje danverderoverhet kerkhoflooptzie je dat
er toch veeloudegrafstenenzijnopgeschiÍderd
door de naastefamilie.
Eíndelijkis het jammerdat de gemeenteEemsmondallenhet onderhoud
doet,zoalsalleenhet grasmaaien,e.d.
Als je bekijkthoeveelgrafstenen
er scheefstaan,dan is dit heeltreurig.
Eindelijkzoudenwe daareenseen zaterdagmet de vrijwilligers
aan moeten besteden,om de boel rechtte zetten.
Er komenbestveelmenseneldersuit het landop dit kerkhofkijken,en dan
treffenze schevegravenaan waargeen nabestaanden
meerbij horen.Dat
is toch geengezicht?
Heel jammerdat de Langestrratniet helemaal30 km zone is geworden
maardaar heeftde heer Holstwel contactenovergehadmet de provincie
en de gemeente.
De twee drempels,aan de Middelstummerweg
en aan de Usqwerderweg
zijngelukkigverlaagd,zitje in iedergevalnietmetje koptegenhet dak aan
als je er overheenrijdt.
Mooi zal zijn dat de ingangenvan het dorp meteen30 km zone zouden
wordenen ook Oosterwegen de Bredeweg.
De langestraat
en de Middelstumerweg
vallenonderhet beleidvan de provinciec.q.de heerBleeker.
Dezeheefttoegezegd
op 14junij.l.om in septembermet alle aanwonenden
bij eente komenom ookvan dezemensen
te horenwat de problemenzijn.
Maarzoalsje wel hebtgemerktis hiervannog niksterechtgekomen.
Daaromheeftde heer Holstcontactopgenomenonze nieuwecommissaris van de Koningin,Max
van der Berg , we hebbeneen heel aangenaam
onderhoudgehaden hij beloofdede heer Holstom met de heerWallage
en de politiete bekíjken, of en wanneerer een 30 km zoneingevoerdkan
worden.lnmiddelszijn er al metingenverricht.
G.W.
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JEU DE BOULESEN DEWACHTERS
VAN DE ZINTUIGEN
Verwonderdkekenop 20 oktoberde jeu-de-boulers
rond,toen ze zagen
dat rond de baan in Stitswerd,schapenwollen
tentjesstonden.De punt
gebogenalsofze naat iets in de hemelwezen.Driewitte en drie zwarte.
Daartussen
wat weerkundige
apparatenen stenenvogelsmeteentekstop
h u nr u g .
Het bleekeen presentatie
van museum"De Verborgen
Tijd",die op doorreiswas in de gemeenteEemsmond.
De verklarende
folderlegdeuit:"VeldenvanTijd en Ruimtebestaatuit zes
(de driewittesymboliseren
observatieverblijven
de dag en de driedonkere
de nacht)"
ledereenmocht"plaatsnemenin de observatieverblijven
om het omringende landschap
vanuitdezebeslotenruimtewaarte nemen".In de tentjeslag
papierom je ervaringenachterte laten.
Vooriedereendie er meervan wil weten:www.museumdeverborgentijd.nl
.
Het was een specialeentourageom het slottoernooi
te beginnen.
Als afsluitingvan de competitie(le bouled'or)speeldenwe een carrousel.
ledereenspeeldemet en tegeniedereen.De aandachtvan de tentjesverhuisdenaarde lang niet egalebaan,Maar ... om nog eensde folderaan
te halen:"De Wachtersvan de Zintuigen"stondenons ter zijde.En die
warennodigook.Minutieusmoester gemetenwordenom de uiteindelijke
winnaaraan te wijzen.
De prijsuitreiking
en een gezamenlijke
maaltijdvolgden.
Wie geïnteresseerd
is in de competitieof gewooneens wil spelen:komt
langsop onze baan aan de Stitswerderweg
6.
EdK

Scheldliedje
Suntermeerten
Beschiet die mor
Ik bin n zeun van Rietemoa
Rietemoa en Hillechie
Dij beten mekoar
Ien t billechie.
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JEUGDKRC IN HET NIEUW.
Na het beëindiging
van de samenwerking
met SV Onderdendam.
Moest
de jeugdvan w KRCweer in het blauw/witgaanvoetballen.
Voorde tenues werden sponsorengezocht.De volgendesponsorenwerden bereid
gevonden:

C- juniorenSponsorR.J.WerkmanSchilderwerken.

D- pupillenSponsor HaarsalonMarthi / René Zuidema Keuken en
Badkamermontage
21

E-pupillen
SponsorenBloemen Bruid/ SlagerijZuidhof

F-pupillen
SponsorenSlagerijZuídhof/ Bloemen Bruid.
jeugdteamsen natuurlijkw KRC willende sponsorenlangsdezeweg
.De
hartetijkbedanken,
Gr.Harry
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V.V.KRC AGENDA
Zalerdao 27 Oktober 2007:
Barbecue-avond
vooralle leden& donateursv.a.16 jaar.
Aanvang19.00uur sportpark"de Kooi"
Zaterdag03 November2007:
Klaverjassen
& sjoelen.
aanvang20.00uur in de kantine.
Zaterdag0B December2007:
Klaverjassen
en sjoelen.
aanvang20.00uur in de kantine.
Maandag24 December2007:
v.v.KRC KerstKaraokeparty
aanvang21.00uur in de kantine+ uitslagvan de groteverloting.
Maandag31 December2007:
Oliebollen
actie
Zaterdaq05 Januari2008:
Voetbalwedstrijd
voorallesenioren
aanvang14.30uur.
Aansluitend
nieuwjaarsvisite
aanvang17.00uur sportpark"de Kooi"
Meerinfoop: www.vvkrc.nl
Totziensbij voetbalvereniging
KRC!!!

ORGELCONCERT
OP HET GERESTAUREERDE
ORGEL
Zalerdag10 novemberom 20.00 uur,zal organistStefTuinstrahet eerste
verzorgensindsde ingebruikname
orgelconcert
op 20 en 21 oktober.De
heefthet jaarlijkseconcertop Open Monumentendag
Orgelcommíssie
uitgesteld,juistvanwegede op handenzijnderestauratie.
Het concertop 10
novembervaltonderde serieconcertenbinnenhet Buxtehude-project.
De
componistDietrichBuxtehudeleefdevan 1637-1707
en vanwegezijn300e
sterfjaarkrijgtdezegrotecomponistlandelijkde aandacht.
Het programmabiedtverrassendewerken,nu toegespitst
op de klanken
de mogelijkheden
van het orgel,met 2 klavierenen een pedaal.De toegang is € 7,50,inclusiefeen kopjekoffiena afloopvan het concertin het
koorvan de kerk.We hopenvelenvan u te mogenbegroeten.
De Orgelcommissie.
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EENJAAR VOLVERRASSINGEN...
Het schooljaar2007108op peuterspeelzaal
Poppedijnverloopttot nu toe
Voorzowelde peutersals voor mijzelf.
vol verrassingen.
in het werkenmet peuters,is al
Om mee te gaan met alle ontwikkelingen
voorde zomervakantie
beslotenom de speelzaalin zijngeheelopnieuwin
te richten.Volgensde laatsterichtlijnen
en alvastaansluitend
op het basisonderwijs,
waarbij'Hoeken'hetsleutelwoord
is:een poppenhoek,
een leeshoek, een bouwhoek/autohoek,
een verkleedhoek,
een winkeltjeen een
keuken.Door peutersop deze manierte latenspelenwordt de Íantasie
geprikkeld
en de spraakgestimuleerd.
Maardat betekende
wel dat de peuters na de zomervakantie
in een geheelnieuw lokaalkwamen.En niet
alleenal het gpeelgoedwas nieuw,maar ook alle murenwarengeverfd.
Een hele verandering,
maar door de peuterszeer verrasten enthousiast
ontvangen!
Op 6 septemberstond mij een zeer aangenameverrassingte wachten.
Buitenen binnenwas allesversierden stondop een grootbord te lezen
dat ik al 12Vzlaarin dienstvan Poppedijnben!Wat vliegtde tijd,..Totaal
verrastheb ik de heleochtendmaarover mij heen latenkomenen heb ik
genotenvan allefeestelijkheden.
Eenpaardagenlaterben ik door één van
de bestuursleden
min of meer"ontvoerd"
en heefthet bestuurmij getrakteerdop een etentje.Helemaalgeweldigen enormbedanktiedereen.
Totslotwerdenwe op 4 oktober(dierendag)
verrastdoor2 konijnendie op
bezoekkwamen.De 2 konijnenvondenhet erg gezelligen alle peuters
werdenuitgebreidbesnuffeld.
En vervolgenswerdende konijnenzeltuitgebreidgeknuffeld.
Hetmooistevanzo'nmomentis dan dat de 2 stoerstejongensvan de groephet meestvoorzichtig
en lief met de beestjesomgaan!
Als dit verrassendebeginvan het schooljaarzich zo doorzetdan staatons
nog heelwat te wachten!Ach ja, je beginter bijnaaan te wennenhè?
Als u nieuwsgierig
bentgewordennaarde nieuweinrichtingvan de speelzaal,letdan op nadereberichtgeving.
ln januari2008willenwij een open
huishouden.Komgerustkijken!U hoortvan ons,
Hartelijkegroeten,
LizetteSnijder,
12 % jaarjuÍ van
p.s.z.Poppedijn.
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LIEVEKINDERENEN GROTEMENSEN,
Het is al bijnaweer zover,dat mijn ZwarlePietenen ik gaanvertrekkenuit
Spanje.De kofferszijn al gepakten de zakkenmet kadootjesen pepernoten zijn al bijnahelemaalvol. Het is nog een hele reis,maar ik kan jullie
alvastverklappendat ik op zaterdag24 november om 14.00 uur bii de
molen "Grote Geert" zal aankomen.
We nemenonze schimmelook dezekeer niet mee.Hij heeftmeestaltijdens de reis nogallastvan zeeziekte,dus hij moetnog een tijdjeuitrusten,
maar mijn pony-karzal mij weer langs de gebruikelijkroute naar het
" brengen.
"Schienvat
De Pietendoen heel erg geheimzinnig,
ik weet niet wat ze in hun schild
voeren,wantze willenmij ook verrassen,
maarze hebbenmij beloofd,dat
het heel leuken gezelligzal worden,
O ja, wetenjulliewat ik altijdzo heelerg leukvindals ik in Kantenskom??
Dan krijglK vanjullievan die helemooiesurprises!!!
Doenjulliehet dit jaar weer?Wel je naamen leeftijdvermelden!
Jullie kunnen de surprisesinleverenbij het "Schienvat"op vrijdag 23
november
tussen17.00 en 17.30uuTotziensop 24 novermber!
Sint Nicolaasen zijn zwartePieten

VRAAGEN AANBOD
Te koop van onbehandeld
hout:
6 louvredeuren(1.95m x 0.39m)
2 louvredeuren(0.765m x 0.37 m)
Totaalprijs:
€ 25,groet,
vriendelijke
DirkjeVoskuil,
tel.551814
Te koop aangeboden,
Polaroiddirect-klaar
camera
Prijs:n.o.t.k.
Info:tlougnijs
@kantens.
nl

25

GESLAAGDEDAG BIJ DE MOLEN
Op zondag7 oktoberwas het dubbelfeestbij de molen.
Vroeg in de ochtendwandeldener vele deelnemers"figuurlijk"doorde molenop weg naar Delfzijl.
De wandelaarsvan "Tochtom de Noord"waren omstreeks
halÍ acht gestartin Warffum,en wandeldenvia Rottumnaar
Kantens,
Gelukkighaddenze eventijdom in het gastenboek
van de molente schrijven.
ln het't Schienvatkon men een kop koffiedrinkenen naar de "Kaanster
Vlinthippers"
luisteren.
Na tien uur was dezewandeltocht
voorKantensvoorbij.
Ook werder op 7 oktober"de Dagvan de Regio"gehouden,waarook onze
koren-en pelmolende GroteGeertaan mee deed.
Doorhet mooiezonnigenajaarsweer
wistenveelmensende molente vinden.
Een bezoekaan de molenmet uitlegvan de molenaar,lekkerop het terras
zittenen genietenvan een heerlijkepannenkoek
of een kopsnert,het kon
Tevenskonmen uitlegkrijgenoverde saunamobiel
allemaal.
en de hot-tub,
en de grote boot in het Boterdiepwas te bezichtigen,
die speciaalvoor
deze dag de zeilen had gehesen.Door korenmolen"Wilhelmina"uit
Noorderhogebrug
werdenverschillende
meelsoorten
verkocht.
We kunnenterugzienop een geslaagdedag bij de molen.
De molenaar,molencomité
en vrijwilligers.

EEN DODEKAT
GEVONDEN:
Op vrijdagmiddag5 oktoberheb ik een dode kat gevonden.
Hij lag aan de kant van de Usqerderwegtussen de Knolwegen de
Klinkenborgerweg.
Het was nog een vrijjong katje,en is inmiddelsbegravenin Rottum,bij de
familieBeenin de tuin.
Het was een roodwittekat, met een witte bef, en gedeeltelijkwitte buik.
Verderwittesokjes,wit puntjeaan de staartmet daarboveneen rood ringetje.
voldoetaan de vermiste,
Degenedie een katjemist,en dezebeschrijving
kan met mij contactopnemen.lk kon het beestjedaar nietzo latenliggen.
TynaMilano,Rottum.tel:552652
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Daar komenwij met líchtjesaan,
Het is Sint Maarten feest.
Och laat ons nu niet langer staaft,
Het is al mooi geweest.
Mijn kaarsje is haast ofsubrand.
'Wij geven
niets'.
Zeg nooit:
Sint Maarten,ja die brave man,
Die gaf toch atttid iets.

Sint Maarten, Sint Maarten
Is jarig vandaag.
I{u branden de lichtjes
Dat zien we zo graag.
28

Dit ioor iefs origineelsgeven?
Neem een kiikie in KlK. De leuksÍe originele
kodootiesziin hier te vindenzools;schilderiilies,
sieroden voor iong en oud, fosren, keromiek,
boekies, hoeden, flessenpost,ksorten en nog

:::11,:ï:lir,"i::1'ri*,""''
l\
Zie ie in November!,Anne en Afi
.
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openingstiiden

ilii-liA ulqi.Ít

novr1mfebr:

wwwrusenik.nl

vriidog
l0:00-17:00
zoterdog l0:00-17:00 1

Gemeentehuis:
Bezoekadres:
Hoofdstraat
West1,9981AAUithuizen.
Postadres: Postbus
11,9980AAUithuizen.
ufnt((nl(
Tel.nr,:
0595-437555
E
E
N{
S
IVTO
N D
Fax.nr.:
0595-437666
email:
algemeen@eemsmond.nl
internet:
www.eemsmond.nl

"#

(

Openingstijden:
geopend
Hetgemeentehuis
isvoorhetpubliek
opmaandag
van8,30-19,00
uur,dinsdag,
woensjuni1999werktde
van8.30-12.00
dagenvrijdag
van8.30-16.00
uurenopdonderdag
uur,Sinds
gemeente
Eemsmond
meteenpublieksbalie.
U kuntzichvoorallezakeneerstbijdezebaliemelgeholpen
Vergthetantwoord
opuwvraag
den.Veelal
wordtu dandirect
doordebaliemedewerker.
kennis,
vandedesbetrefÍende
vakaÍdeling
ingemeerspecialistische
danwordteenmedewerker
melden.
schakeld
Zakenkuntu zichbijdepublieksbalie
omu vandiensttezijn,OokvoorSociale
vande publieksbalie
Tijdens
zijnalleende medewerkers
de avondopenstelling
op de maandag
vaneenreisdocument,
aanwezig.
Voordeaanvraag
eenrijbewijs,
eenuittreksel
uithetbevolkingsgeboorte
register,
vaneenverhuizing,
voorzieninaangiÍte
ofoverlijden
of inÍormatie
oversociale
gen,subsidies
geopend.
kuntu danookterecht.
Depublieksbalie
is doorlopend
De
endergelijke
overige
organisatie
kenthetsysteem
vanvariabele
werktijden.
Daardoor
bestaat
demogelijkheid,
medewerkers
dat'smorgens
voor09.00uurof tijdens
nietaanwezig
zijn.
delunchtijd
platglas:
Inlevering
Platglas
ingeleverd
van9.00kaniederewerkdag
wordenaande Talmaweg
8a te Uithuizen,
1 2 .0u0u re nv a n1 3 .0-01 6 .0u0ur.
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