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Weekendregelingen
Huisartsen:Usquert en Warffum.
4 en 5 juni C.Ruytenberg,
Wadwerderweg3, Usquert
11en 12juni H.Visser,
W.deZwijgerstraat
1,Baflo
18en 19juni Mw.v.d.Haar,
Usquert.PraktijkSmits
25 en 26 juni . C.Ruytenberg,
Wadwerderweg3, Usquert
Huisartsen:Middelstum en Stedum
4 en 5 juni F.Oosterhuis,
Kampweg21,Stedum
11en 12juni H.H.Muurling,
8, Middelstum
Grachtstraat
18en 19juni S.Gerbens,
Menthedalaan
2, Middelstum
25 en 26 juni F.Oosterhuis,
Kampweg21,Stedum
Tandartsen
4 en 5 juni H.J.Timmerman,
Hoofdstr.O.8,
Uithuizen
1 1e n 1 2j u n i v . d . H o n i n gM, e e d e n3 1 ,W i n s u m
18en 19juni J.A.J.Hoft,
Raadhuisstr.
6, Loppersum
2 5 e n 2 6 j u n i L . G . J a g eEr ,m m a l a a n
1 0 ,B e d u m
Dierenartsen
4 juni
1 1j u n i
1 8j u n i
2 5j u n i

05950-2831
05950- 2515
05950- 2215
05950- 2831
05965- 1323
05955-1519
05955-1518
05965- 1323
05953-1716
05951-2244
05967-2818
05900-15462

C.H.v.Wees,
Onderdend.weg
1,Warffum
05950- 3822
F.Admiraal,
Beatrixlaan
1,Bedum
05900-14260
C.H.v.Wees,
Onderdend.weg
1,Warffum
05950- 3822
D.v.d.Wel,
Hippolytuslaan
62, Middelstum 05955- 1303

Voor al uw bloemen
en planten

BTOEMEIUHAT
RITZEMA
KANTENS- tel 05955-2072

VAN DE REDACTIE.
Onilangengiften: f 25,- K.P.te R.
Hartelijkdankvoor uw bijdrage.Als u prijssteltop de ontuangstvan 't Lougnijs stellenwij uw giÍt zeerop prijs.
Om de uitgavevan 't Lougnijsmogelijkte makenhebbenwe ongeveer30To
bijdragenvan de bevolkingbegroot.
DICHTBIE
OET......
gaan
Dezekeer
we naarcafé't Regthuis,
Warffumerweg2 in Onderdendam.
't ls niet moeilijk
om dit caféte vinden,aangezien
het preciesin het midden
vanhetdorp ligt.Vroégerwerder in "HetOuderegthuisvan Hunsingo"recht
gesproken,
vandaarde naamvan dit café.Aangezien
lagop
Onderdendam
een kruispuntvan vaarwegenwas dit plaatsjetot ver in de vorigeeeuw een
handelscentrum
vanbelang.HoekleinOnderdendam
misschien
ookis,momenteelheefthet zo'n 800 inwoners,het heefttoch heelveel charme.
Het café (entevenssnackbar,cafetaria,restauranten kano-verhuur)
wordt
sinds1 april1993gehuurddoor Roelf(26)en Geraldine
Huizingh(21).Hetis
nog maar2,5maandgeledendat hetstelgingtrouwenen de huwelijksnacht
werd doorgebracht
in een hotelhierin de buurt.Dezenachtkon men echter
nietechtromantisch
noemen,want ondanksdat ze de bruidssuite
hadden
gehuurd,moestenze slapenin éénpersoons
bedden!
gewoonden heefthiervoor
RoelÍheeftbijnaz'n helelevenin Onderdendam
zesjaar als kok gewerktin restaurantde Coendersborg
in Groningen.Zijn
werkgevervond het best wel jammer dat Roelfvertrok,maar Roelfwou
graagmet een eigen zaakbeginnen.
Geraldine,
die in Bedumis geborenen getogen,heefttweejaar psychologie
gestudeerd,
maaris hierinmiddelsmee gestopt.Tijdenshaarstudiewerkte
ze al in de horeca.Eerstis ze als vakantiekracht
begonnenin de bakkerij,
daarnawerkteze op donderdagen zaterdagbij V&D, La Place.En via haar
vriend is ze daarnadus weer in de horecaterechtgekomen.
Deeerstedaghaddenzehet nietdruk,er werd eenMarsen eenpaarkoppen
koffieverkocht.Na een maandwerd er openhuisgehouden,waarbijze zich
voorstelden
aande dorpsbewoners.
Vroegerwarenhierwel groepsarrangementen voor kanoverhuur,waarbij de mensen gelijk een overnachting
maaktenen in eenapartekeukenhuneigenontbijtkondenklaarmaken.
Hoewel het ideeleukis, ziende nieuweeigenarenmet een campingnaastde
deurwaarookgoedkoopovernachtkanworden,het nietechtzittenom hiermeedoorte gaan.Zolangde ruimteer nog is,kaner nogwel overnachtworden en soms levertdit nog weleensonverwachtebezoekersop. Zo kwam er
laatsteengroepstudentenlangsdie op kroegentochtwaren
en die noggeen
slaapplaats
haddengevonden.Degroepbeslootom in de slaapzaal
met stapelbeddente overnachtenen via de oudersen schoonouders
van Roelfen
Geraldine
werdener nog snelwat slaapzakken
en dekensgeregeld.Meerals
hoeft
25,-niet
te
kosten.
Met de verhuurvan kano's
een
overnachting
er
f
wordt wel gewoondoorgegaan.
Het hurenvan een kanokostvoor een uur
f 7,50,voor een dagdeelf 15,--en voor een heledag "f 25,--p.p.Voor het

vervoerenvankano'swordt.f 50,--per uur in rekeninggebracht.ViahetWinKoksmaaren het BoterUsquerdermaar,
sumerdiep,het Warffumermaar,
diep kanje een prachtigerondtochtmaken.
ingericht.
Men is hier blij
Bij de ingangvan de zaakis eenVW-folderstand
mee,omdat hierdoorweer toeristenin de zaakkomen.Er komenredelijk
fietsers,Duitsersdie hier
veeltoeristenbij 't Regthuis,zoalsdagjesmensen,
wat rondtrekken
en mensendie hier op de campingstaan.
In de zomerdrijftde zaakop de toeristenen het caféen de snackbarlopen
heeft
dan goed.In de winter is het een rustigetijd, het weekjehuwelijksreis
men net gehaden in oktobergaatmen nog eenweekjeop vakantie.Met zijn
tweeënkanmen hetwerkgoedaan,maarop zomersedagenof zoalslaatst
met de koninginnedag
zithet heleterrasvol en dan helpenRoelf'szusteren
want
haarvriendmet de bediening.
Somslijkthet er wel eenfamiliebedrijf,
wordtdooreenoom gedaanen moederen zelfsgrootmoede boekhouding
langsom eenste soppenen de boelgoedschoonte
der komenregelmatig
maken!
Deafgelopenwintertoenallevaartenbevrorenwarenheeftmenookalseen
helegezellige
tijdervaren.Mensenkwamener somsklunendde zaakbinnen
verkocht.Datgafnaen de heledagwerder snerten warmechocolademelk
tuurlijkeen hele gezelligesfeerin de zaak.
Er zijn in Onderdendamniet veel activiteiten.Op 4 september1993heeft
georganiseerd.
van
men er daaromhet "scheepsjoagen"
De kranteknipsels
dezeactiviteit,waarbijmensenmet touwen om hun nek over de Trekweg
langshet Boterdiepsloepenmoetentrekken,hangennog steedsin de zaak.
Het is een grootfeestgewordenin Onderdendamen in het caféwas het er
vadersmet hun dochtersgingen
die dag beregezellig,
waarbijbijvoorbeeld
dansenen waarbijook moedersmet hun kinderenhet cafébezochten.Gezienhetsuccesvandezedag,wordtdit "scheepsjoagen"
dit jaarzekerweer
georganiseerd.
Bij't Reghuisis nietveelparkeerruimte,
men heeftmaarvier parkeerplaatis in principealtijdparkeerruimte,
maardat
sen.Achterhetwaterschapshuis
weten de meestemensenniet.
In het caféhebbentwee biljartclubs
er hun stekjegevonden,op donderdagis er eenheel
avondwordter doorde mannengebiljarten op dinsdagavond
gezellige
damesbiljartclub.
is heelgoed.Als er
Deverhoudingmet de beheerder
vanhetdorpscentrum
trouwerijenzijnwordt Roelfwel eensvoor de keukeningehuurden als men
vriesruimtebij 't Regthuistekortkomt,dan kunnenze wel bij het dorpscentrum terecht.In Onderdendam
zijner geenwinkelsmeer(envande 13café's
is er nog maaréénovergebleven),
daaromis hettochwel makkelijkdatwanneerje eierentekortkomt,je evennaarde buurmankanlopenom dezete lenen.Hetwerkenin de horecaheeftGeraldinezichtbaargoedgedaan(ikben
altienkiloaangekomen)
en ookRoelfkrijgteenbuikje,maardat hoortbij het
v a k d e n ki k d a n .
Hetrestaurantgedeelte
maarzeproheeftin de winter praktischstilgelegen,
berenom hiernu weerwat aante doen.De lichtenzijn's avondsweeraange4

stokenen de tafelszijnnetjesgedekt.Het restaurantbestaatuit een royale
zaalmet antiekekastenen kachelen is opgefleurdmet planten,bordeauxrode gordijnenen lopers.Hetwordtop prijsgesteldalsmenvantevoreneenafspraakmaakt.Deingangvaltnietzoergop,dezezitaande zijkant.
Dekeuken
is enigszins
vanhet restaurant
Fransgetint.Op de spijskaart
staanvíervoorgerechten(twee salades,twee soepen),twee visgerechten,
drie vleesgerechtenen twee desserts.Als men anderewensenheeftdan is dit vantevoren heelgoed bespreekbaar.
Op de achtergrond
klinktbekendeklassieke
muziekvan Hándelen Beethoven.
Als koudvoorgerecht
nemenwe eensaladevansteurgarnalen
meteenmosdressingen mijnpartnereensaladevan gerooktekip en rookterd-gember
spekmet een honingdressing.
De saladeis lekkerfris,zoalsdie hoortte zijn
met eikebladsla,
tomaat,eenstukjeei, maarookmet bolletjeskomkommer
en meloen.De mosterd-gember
dressinglijktnogalgewaagd,ik houbijvoorbeeldnietvangember,maarde combinatie
resulteert
tochin eenvrijzachte
smaak.
Daarnawordtde soepgeserveerd.
lk beginaande lichtgebonden
mosterdsoep,waarwat versebieslookoverheengestrooidis. Dezesoepis nogalromig en goedvan smaak.De helderetomatenbouillon
metflensjespakttoch
wat gebondener
uit dan de menukaartdoet vermoedenen had naaronze
smaakwel ietspittigergekund.
Als hoofdgerechtkiezenwij iedervoor een vleesgerecht
en het wordt ons
duidelijk
datRoelfhierietslekkers
vankanmaken.Dekalfsoester
metmadeiis heerlijkmalsen wordt opgediendmet kleineaardappelrasaus(/ 31,50)
blokjesin rookspek,ui en gekookteaardappelpartjes.
Er zit een heerlijke
bruinejus bij. Er zit ook alfafabij; dezekleinegroentesoortblijkteen hele
scherpesmaakte bezitten,die puur gegetenmisschiente scherpwordt gevonden,maar die in combinatiemet de andereingrediënten
toch heel

smaakvolblijktte zijn.Mijneetpartnerneemteenentrecótemet sjalottenen
groenemosterdjus("í 27,50l'.De entrecóteis bemoedigendgroot van omvang en is royaalvan sjalottenvoorzien.Op een apartschaaltjeworden er
nog een paarextra andijvierolletjesin rookspekbezorgd.
toTer completeringkrijgenwe nog wat extra groente,zoalseikebladsla,
maat en gerasptekool.
van de kaartzijn: moot gebakkenzalm met een
De anderernogelijkheden
gebakkenzeetong(dagprijs)en Hollandsebiefstuk
witte wijnsauslí 27,501,
met gebakkenrookspekmet champignons(í ZS,--7.
gecaramelliAls dessertkanmeneenkeuzemakenuittweemogelijkheden:
met
seerde appel met roomijs en caramelsausof een schuimijstaartje
(ieder/ 10,50).
is mooiopgenootjesen choqoladesuas
Hetschuimijstaartje
appel
maakten voor?ienvan eentoefjeslagroom.Bij de gecaramelliseerde
met roomijszit eenwarmecaramelsaus
* aarbeipartjes,
schijfjeskiwi,meloenbolletjes
en flinkwat slagroom.Eenmooieen lekkereafsluitingvan onze
maaltijden het is onsongevraagd
ookmeteenduidelijkgewordenhoede gewichtstoenamebij Roelfen Geraldineontstaanis.
Deopeningstijden
van't Reghuiszijn:Restaurant
donderdagt/m zondagvan
18.00tot 21.00uur (op afspraakzijnafwijkendetijdenook mogelíjk);Snackvanaf11.00
uur.Op maandagis de
barvan14.00tot 22.00uur;Cafélcafetaria
gehelezaakgesloten.Tel.05900-49109.
WJvdB

Predikbeurten
KERK
ENHERVORMDE
GEREFORMEERDE
Usquert.
5 j u n i Geref.kerk 9.00uur Ds.v.d.Palm,
Geref.kerk 14.30uur Ds.de Vries,Onderdendam.
Appingedam.
Dhr.Emmelkamp,
1 2j u n i Herv.kerk 11.00uur
Herv.kerk 14.30uur Ds. Lievaart,Aduard.
19juni Geref.kerk 9.30uur Dhr.Legner,Groningen.
Geref.kerk 14.30uur Dhr.Hof,Hellum.
Usquert.
26 juni Herv.kerk 9.00uur Ds.v.d.Palm,
Herv.kerk 14.30uur Dhr.Borgers,Zuidhorn.

"POPPEDIJN".
PEUTERSPEELZAAL
Geweldig,wat een belangstelling
op de Koninginnemarkt!
Veel kinderen
werdengeschminkt,we mochtenenkeledonateursnoterenen ook enkele
inschrijvingen
voor de peuterspeelzaal!
De kaswerd weer daniggespekt.Allenhartelijkdank.
Na de vakantiezaler waarschijnlijk
een (korte)wachtlijstontstaan,Veeloumeegenomen.
ders hebbeninformatiegevraagden een inschrijfformulier
Denktu er overuw kindnaarde peuterspeelzaalte
sturenvoor 1 of 2 ochtenden,schrijfuw kinddanvroegtijdig
in! (Ditkanalvanaf18maandenoud).U
kunt natuurlijkaltijdonzeinformatiefolder
krijgen.
Binnenkort
komenwe weerlangsom hetdonateursgeld
op te halen.Bentu
nog geendonateuren wilt u ons steunen,wilt u dan evenbellen?Martha
Rooda,tel. 1474.
gevraagd.
VRIJWILLIGER/VRlJWl
LLIGSTER
Naastde leidsteris er elkemaandagen donderdagochtend
nog eenvrijwilligsteraanwezig.
Maarer is zoongeveer
éénà tweemaalper maandooknog
behoefteaaneenextravrijwilliger.
Deleidsterkandanrustigwat observaties
doenen er kunnendanookwat arbeidsintensievere
knutselwerkjes
en spelletjeswordengedaan.Voeltu hierietsvoor,neemdan kontaktmet onsop of
kom eenslangsop maandagof donderdagochtend.

OUD PAPIER.
8 juni a.s.om 18.00uur.
Woensdagavond
Graaggebundeldof in dozenbij de weg.

't Spruííerru$t
Speeltuinnieuws

Zaterdag 4 .Iuni groot Íeest

't spruddernustbestaatéénjaar

Om 13.0Auur zijn alle kinderentot en met 12jaar
van harte welkom in de speeltuin,we gaan dan
Ieukedingen beleven.
Er is ondermeergezorgd voor een kindertheater
een luchtkussen,en iedereenkan geschminkt
worden.
Tussendoor wordt er gezorgd voor gratis drinken
een koek en een ijsje.
Ook Ouders,Opa's en Oma's zijn natuurlijk van
harte welkom.
Het geheleprogramma duurt tot ongeveer16.30
uur, waarna er nog een water spektakelvoor de
ouderen is g eorganiseerd.
In de speeltuin is een kraampje waar kffie,
drinken, en hapjes worden verkocht.
P.S.De speeltuinis toegankelijk
voor allekinderent/m 12iaaren het is daarom ookzeerspijtigte moetenvernemendat ouderekinderen(bovenl2iaarl
de kleintjesuit de speeltuinsturenof hun het spelenbeletten.Latenwe met
z'n allenhier op toezien,dat dit niet weer zal voorkomen.
10

KANSTERWICHTER.
SJOELCLUB
van dit seizoen.Hetwas
Op woensdag27 aprilwas hetde laatstesjoelavond
een gezelligeavondmet hapjesen een drankje.We gingendezeavondnog
van het hoog4x sjoelenom een prijsje,iedereenmochteenprijsuitzoeken,
ste aantalpunten(44Utot de laagstepunten(334).
Tijdensde pauzeswerdende bekersuitgereikt,die gewonnenwerden.
- fn de 3degroepwerdmevr.D.Zuidema
eerstemet14426punten.In de 3de
groepzittenvervolgensde volgendedames:T.Wijkstra,14413;
M.Scholtens,
14354;M.Werkman14141en J.Vos,12489punten.
- In de 2de groepwerd mevr.T.Haande winnaarmet 15263punten.
fn de 2de groepzittenvervolgensde volgendedames:H.Knapper,15230;
14482punten.
T.deJong,14848;T.Zwerver,14542
en T,Broekhuizen
- fn de 1e groepw.erden3 bekersgegevenaan mevr. E.Willems,15724;
punten.
H.Bouman,16085en B.Wiersma,
16119
Ookwerd de kroegbaas,
Otto Pakes,beloondvoor zijngoededienstenmet
een standaardmet een haantjeen een bloemetje.
lemanddie hiervoorbelangWijzoekennognieuweledenvoorde sjoelclub.
Langestellingheeftkantelefonischcontactopnemenmet mevr.L.Willems,
straat26, tel. 05955-1234.
Het nieuweseizoenbegintweer op 7 september
KansterWichter.

rrJrneDDeltnr1
A D M I NI S T R A T I E K A N T O O R

Zuiderpork10,9724 AE Groningen
Tel.050-l 4 05 57, Fox050-12 95 80

ook voor uw
en financieringen
belastingaangiftes
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Ee ms h a v e n g e meente

EEMSMOND
GEMEENTE
NIEUWS
Bezoekadres:HoofdstraatWest 1, 9981AA Uithuizen.
Postadres:Postbus11,9980AA Uithuizen
Tel.nr.:05953-1555
Fax.nr.05953-3654

G ro n i n g en
Aanvragen diensten via postagentschap:
- Uittrekselbevolkingsregister
- Bewijsvan in lgven zijn (attestatiede vita)
- Bewijsvan Nederlandschap
- Uittrekselgeboorte-,huwelijk,echtscheidingen overlijdensregister
- Consentvoor de zeevisserij
- Verklaringomtrent het gedrag
- Wijzigingpaspoort
- Aanvraagpas 65
van ons postagentschap:
Openingstijden
maandagt/m vrijdag9.30-11.30
en 16.00-17.30
uur.
Socialezaken:
Wanneerkunt u terechtbíi socialezaken?
Desectiesocialezakenvan de afdelingWelzijnheeftspreekuurvan maandagtot en metvrijd a g v a n 8 . 1 5u u r - 1 1 . 4 5u u r .
De spreekurenzijn bedoeldvoor "korte contacten",waarbij u te woord wordt gestaanaan
het loket.Heeftu behoefteaan een uitgebreidergesprek,of kunt u door omstandigheden
niet naarhet gemeentehuiskomen,dan kunt u het bestetelefonischcontactopnemenom
een afspraakte maken.
Waarvoorkunt u terechtbií socialezaken?
- Aanvragenom een uitkering
- Aanvraagom een leningbij de Volkskredietbank
- Verklaringenomtrent inkomenen vermogen
- Hulp bij het invullenvan formulieren
kanworAls u uitkeringstechnische
vragenheeft,zoalsonduidelijkheid
overeen uitbetaling,
den gevraagdnaar de adminístratie.
Werkwiizebij aanvragen:
U kunt zichtelefonischof tijdensspreekurenaan het loketmeldenvoor een aanvraagom
een uitkering.U ontuangtdan de benodigdeaanvraagformulieren,
toelichtingen een retourenveloppe.
U vult de formulierenthuisin en retourneertdeze,tesamenmet de in de toelichting gevraagdebewijsstukken.
Zodrade aanvraagweer terugis bijde gemeente,wordt met
u een afspraakgemaakt.
lnlevering platglas:
lederewerkdag9.00-12.00
uur en van 13.00-16.00
uur.
Maatschappelijk werk
Voor alleinwonersvan de gemeenteEemsmond(uitgezonderdinwonersvan de voormalige
gemeenteWarffum) is het gemeentelijkwerk als volgt bereikbaar:
- op werkdagentussen8.15-17.00
werkersdhr.R.Tabaken
uur kuntu de maatschappelijke
mevr. l.J, Noordhofbellen(05953-1555);
- in spoedeisendesituatieskunt u 's avonds,'s nachtsen in het weekeindehet telefoonnummer 05953-1730
kíezen.
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GEMEENTEEEMSMOND.
PlattelandssÍeervan vroeger op 11iuni 1994in Warffum.
Op zaterdag11juni 1994wordtbinnende gemeenteEemsmondin Warffum
georganiseerd
door o.a. de gemeenteliike
een grote publieksmanifestatie
werkgroepReductievan Groningen.Dit in het kadervan het 400 jarig bestaanvan de provincieGroningen.
omstreeksde eeuwwisseling.
Hetthemais de Groningerplattelandscultuur
eventerugkerennaar
U kunttijdensuw bezoekaande publieksmanifestatie
het dorps-en landlevenvan vroegeretijden.
van: oudelandbouwOp het programmastaanonderanderedemonstraties
Verderziiner o.a.
koekhakken.
dansgroepin oudeklederdracht,
machines,
en
in hetmuseum,,'tHoogeland"
huifkarritten,
eenmarkten tentoonstelling
nog veel meer.
te Warffum kunt u vanaf 12.00uur tegen
ln een aantaleetgelegenheden
vriendelijkeprijzeneen ouderwetsemaaltiidnuttigen.
rondDe dorpsomroeperzalgedurendede dag het aktiviteitenprogramma
bazuinen.
gehetvervoervande stoommachine,
Interessant
om te zienis bijvoorbeeld
(vanplm.9.30uur
trokkendoorvier paarden,naarhet demonstratieterrein
op de fiets.
tot plm. 10.00uur) begeleiddoor "dorsmachinekerels"
qewordenen wilt u de sfeervanhetdorps-en landleven
Bentu nieuwsgieriq
kom dan zaterdag11iuni naarWarffum.
van vroegermeebeleven,
Voor meer informatiekunt u contactopnemenmet de gemeenteEemsHilbolling,
tel. 05953-1555.
mond,KarjanHulsinga/Margreet
Kennisgevingvan ingekomenverzoekenom een bouwvergunning.
Bij de gemeenteEemsmondzijnde volgendeverzoekenom een bouwverg u n n i n gi n g e d i e n d :
- voor het bouwenvaneenligboxenstal
1 te
op het perceelDoodstilsterweg
Rottum
- voor het bouwenvaneengarage/berging
op het perceelJanBoerweg4-6
te Rottum.
Er kan pas bezwaarwordengemaaktals
N.B.Dit betrefteen kennisgeving.
burgemeesteren wethoudersvergunningcq. toestemminghebben vervan de ingekomenverzoeken.
leendnaaraanleiding
Verkiezingvan de leden van het EuropeseParlement.
Stemmen bij volmacht.
van Eemsmondmaaktbekenddat het bij de aanstaande
De burgemeester
verkiezing
vande ledenvanhetEuropeseparlementeenkiezeristoegestaan
bij volmachtte stemmen.Daarbijgeldende volgendebepalingen:
aanvraag
A. Machtiqinsop schrifteliike
de formulierenvoorververkrijgbaar
zijnkosteloos
1. Bijhetgemeentehuis
om bij volmachtte mogenstemmen.
zoekschriften
moetuiterlijkopdeveertiendedagvoorde dagvande
2. Hetverzoekschrift
stemming,dusvoor of op 26 mei 1994,door de kiezerwordeningediend
bij de burgemeester
van de gemeente,waar hijop de dag van de kandi13

daatstelling(27 april 1994)als kiezeris geregistreerd.
3. Het verzoekwordt niet ingewilligdwanneeraan de verzoekeris toegestaanin eenstembureaunaarzijnkeuzeaande stemmingdeeltenemen
of per brief te stemmen.
4. Hij,diezichbereidheeftverklaard
alsgemachtigde
op te treden,moetop
de dag van de kandidaatstelling
als kiezerzijn geregistreerd.
5. Bij inwilligingvan het verzoekonwangtde gemachtigdeeen volmachtbewijs.Degemachtigde
brengtde volmachtstem
uitsluitendtegelijkmet
zijneigenstem uit.
B. Machtigingdoor qverdrachtvan de oproepingskaart.
6. De kiezerkanook,na onNangstvan zijnoproepingskaart,
tot en met de
dagvande stemming,zelfeenanderekiezerdie in hetzelfdestemdistrict
staatingeschreven
machtigenvoor hem te stemmen,door zijn oproepingskaart'ingevuld
en door beidenondertekendaan die kiezerover te
dragen.
gemachtigde
moetop de dagvande kan7. Eenop dezewijzeaangewezen
(27april1994)in hetzelfdestemdistrictstaan
ingeschreven
didaatstelling
als de kiezerdie de volmachtgeeft.
8. De aldusgemachtigdebrengtde volmachtstemuitsluitendtegelijkmet
zijn eigenstem uit, in het stemdistrictwaar hij staatingeschreven.
Een kiezermag niet meer dan twee aanwijzingen
als gemachtigdeaanneis niet bevoegdde volmachtin te trekken.
men. De volmachtgever
Stemmen in een stembureaunaar keuze.
voorde kiezerom zijnstemuit te brengenin een
Ookbestaatde mogelijkheid
stembureau
naarkeuze.Daarbijgeldende volgendebepalingen:
A. Schrifteliikverzoek
1. Bij het gemeentehuis
zijn kosteloosverkrijgbaarformulierenvoor verom in eenstembureaunaarkeuzeaande stemmingte mozoekschriften
gen deelnemen.
moetuiterlijkop de veertiendedagvoor de dagvande
2. Hetverzoekschrift
stemming,dusvoor of op 26 mei 1994,door de kiezerwordeningediend
van de gemeentewaar hil op de dag van de kandibij de burgemeester
daatstelling127april 1994)als kiezeris geregistreerd.
3. Bij inwilligingvan het verzoekwordt de beslissinggesteldop de oproepingskaart,die daardoorwordt omgezetin een kiezerspas.
B. Mondelinqverzoek
kande kiezerzich,onderoverleg4. Na ontvangstvanzijnoproepingskaart
ging van zijnoproepingskaart,
van de
vervoegenbij het gemeentehuis
(27april1994)als
gemeente,waarhij op de dagvan de kandidaatstelling
Dit
kiezeris geregistreerd.
om dezete doenomzettenin een kiezerspas.
kangeschieden
tot op de vijfdedagvoordievande stemming,dus uiterlijk op 4 juni 1994.
Hetverzoekwordt niet ingewilligdindienaande verzoekeris toegestaanbij
volmachtof per brief te stemmen.
kanzichter uitoefeningvan
Eenkiezerdie in het bezitis van een kiezerspas,
zijn kiesrechtaanmeldenin een stembureauvan zijn keuzebinnenNeder.
fand.
verstrekt.
Nadereinlichtingenworden op het gemeentehuis
Uithuizen,5 mei 1994.
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Openingzwembaden.
Detweeverwarmdeopenluchtzwembaden
in de gemeenteEemsmond,t.w.
"de Breede"in Warffumen "de Dinge"in Uithuizenzijnvanafdonderdag5
mei 1994weer open!
Meditatief moment
HAVEA BREAK
Havea break
een roep
uit een reclamespot
mannen
vrouwen
worden gevraagd
naarzichzelf
te kijken:
Waar zijnwe nou
helemaalmee bezig?
Havea break
een roep
om uit de sleur
van werk
of hobby
te stappen
even een zoete
versnapering.
Havea break
een roep
van Johannesde Doper
mannen
vrouwen
worden gevraagd
naarzichzelf
te kijken:
Waar zijn we nou
helemaalmee bezig?

Havea break
een roep
om uit de sleur
van werk
of hobby
te stappen,
een roep
om uit de greep
van de politieke
economische
religieuze
macht
te breken,
een roep
om te ontsnappen
aan de verslaving
van de schoneschijn;
Havea break
een roep
om een andereweg
te gaan,
de weg terug
tot God
tot elkaar,
de weg
door de Jordaan
doopwater
van nieuw
leven.

H.Schuur,Zuidwolde
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MORGENLIEDJE
Sta op en kom, de nachtis om,
De morgenis gekomen,
De veldenzijnvol zonneglans,
Vol lichtjeszijn de bomen.
En 't vinkjegroet met luideslag
De morgenvan de nieuwedag.
Naarbuiten,kom! daar buitenligt
Een goudenschatverborgen;
Je vindt hem heelde dag niet meer,
Verslaapje een mooie morgen.
En wie hem 's morgensvindenÍrag,
Die heeftgelukde heledag.
G.W.Lovendaal.
Uit: Het stillewonder

Y
Fietsclub.
In het vorigeLougnijsstondvermelddat de fietsliefhebbers
iederedinsdag
weer om 1 uur vanafhet Schienvatplein
van start gingen.
Hetis onsechtergeblekendat er onderde deelnemers
stemmenopgegaan
zijn,die lievereen anderedag en een latertijdstipvan vertrekwillen.
Vanafjuni wordt het iedere'woensdag,
vertrek13.30uur, ingaandeop
woensdag1 iuni.
DANS-en GYMGROEP50+
Mededelingen
van .....nee,nietvan"landen tuinbou\ru",
maarvan de Dansen Gymgroep50+. In Middelstumkwamenwe op 23 novembersamenmet
't Zandt Zijldijk.Hetwas de
de dansgroepen
en
eerstekeerin dit seizoendat
we uitgenodigdwerden.Het dansenen het koffiedrinken
was in twee verschillendezalen,hetgeeneen beetjerommeligaandeed.Maar ondanksde
twee zalenzat de stemminger prima in en was het een mooie middag.
ln januarivan dit jaar haddenwe ons 2S-jarigjubileum,waar een feestelijk
tintje aanzat.
Op 9 maarthaddenwe al weer een uitnodigingom samenmet de clubsuit
Adorp-Sauwerden Eenrumnaar Onderdendamte komen.Ook hier werd
een jubileumgevierd.
.
Op 13aprilhaddenwe onzeeigenafsluitihg.Vergeleken
met de vorigejaren
een beetjeaan de vroegekant,maar samenmet de mensenuit Eenrum,
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bij elkaaren
Winsumen Middelstumhaddenwe ongeveer80 volksdansers
was het als van ouds "beregezellig".
Op 27 april lag er al weer een uitnodigingte wachtenen wel van Uithuizersamen
meeden.Dezegroephad 15jaarbestaanen wildeditfeestelijkvieren,
met de clubs van Uithuizen,Middelstum,Zuidwolde,Oosterhoogebrug,
Winsum,Spijk,'tZandl,Ziildiik,Loppersumen TenBoer.Ruim300dansers
geregeld,zowelop de dansHetgeheelwas uitstekend
warenhieraanwezig.
het was in één woord af.
vloer als in de kleedkamers,
Als sluitstukvan dit seizoenkwamenal de clubsvan mevr.TerBorgop 3 mei
samenin de grotezaalte Eenrum,waarwe om halfzeveneersteen uitstekendebroodmaaltijd
haddenen daarnavolksdansen
tot plm. 10uur,blijen
erg voldaanging iedereenhuiswaartsna mevr.Ter Borg allende hand gedruktte hebbenen eenfijnevakantiete wensenen tot het volgendseizoen.
Dit is voor Kantens6 septemberom half tien in 't Schienvat.
Het bestuur.
DORPSBELANGEN
KANTENS.
VERENIGING
't Lougnijsschrevenwe dat
In de vorige editievan
er contactgezochtzou
wordenmet het bestuurvan de ijsbaan.Er is eenvergaderingbelegd,waar
tot nu toe nietsis uitgekomen.De ijsbaanzouop 30 aprilsamenmet ons op
tot de ijsbaanbede marktgaanstaanom de problemen,die met betrekking
onderhouden dergelijke)
aande inwonersvan Kantens
staan,(achterstallig
en omgevingvoor te leggen,maarwie er ook waren,nietde bestuursleden
houdenom een
van de ijsbaan.Tevenszoudenze een bestuursvergadering
op te stellen,maarhieruitbliiktevenminietsuitgekomen
te zijn.Nu
actieplan
onzemooieijsbaanaanzijn
is de vraag:laatu als lid c.q.schaatsliefhebber
geroepen.De noodlot overof wordt het bestuurdoor u te verantwoording
zaakvan onderhoudis namelijkzichtbaaraanwezig.
Laat dezemooie en veiligeschaatslocatievoor u en uw kinderenniet verloren
gaan!! !
* Tuinbouw
in gebruikgenomen.Eris
Zoalsu wellichtheeftgezienis de tuinbouwlocatie
plm. driekwartvan de beschikbare
Er is dus nog ruimte
stukkenuitgegeven.
voor gegadigden.U kunt zichopgevenbij T.Dekkemaof J.Knot,tel. 1725.
* Dorpenrondevan de gemeented.d. 9 mei 1994
heeftde gemeenteonsdorp Kantensbezochtmet
Zoalste doengebruikelijk
een afvaardigingvan B&W en ambtenaren.
maarvierdagenvoorafaangekondigd,
wat volHelaaswasde aankondiging
gensons veel te kort is om de bevolkingte mobiliseren.
Ondermeer de volgendepuntenzijnaan de orde geweest:
- Fietspad/verkeerssluizen,
vande kruispunten
hetinkleuren
aande Langestraat:
de aanlegvan hetfietspadzalietslangerdurenalsgeplandwas,doordat
er problemenzijn met de overnamevan de brug bij Toornwerd;de genagekomen
dooreenfinanciëmeenteEemsmondiswelhaartoezegging
le bijdragete leveren;
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doorde gemeente
zalbijde provincie
wordenaangekaartwanneer
en hoe
(naderberichthierde uitwerkingvan de verkeerssluizen
zalplaatsvinden
over volgt).
- DeBredewegstraatzal
de komendezomerherbestraatworden.
We hopen
dat hierdoorde problemen
wordenopgelost,
alsmededat hetongeriefwelke de bewonershiervannu ondervindenzal verdwijnen.
- De stankslootaande Kooistraat
zalook wordenaangepakt.
Er wordt onderzochthoe het een en andermoet gebeuren.
* Gemeenteloods
De gemeenteloods
zalbinnenkortverhuurdwordenaanTokevan Oorsouw,
zodatze eindelijkaanhaarplannentot realisatie
vaneentheaterwerkplaats
k a nb e g i n n e n .
* Glasbak
geEr zalbekekenwordenof de glasbakvoor platglasaan de Pastorieweg
plaatstkanworden.Dehuidigelocatiezorgtvoorveelrotzooien overlast.Bovendienvormt de Pastorieweg
een centraleplaats.
* Bruggen
De bruggenOosterwegen Klinkenborgerweg
zullenvoorzienworden van
een nieuweslijtlaag.
* Aanleqsteiger
De aanfegsteiger
achterde molenzaldezezomerwordenhersteld,zodater
van het Boterdiepweer botenkunnenaanleggen.
na het uitbaggeren
* Bos
Er zal bekekenworden of er bankjesin het bos kunnenwordengeplaatst.
Zoalsu kunt lezenstaande activiteitenin Kantensniet stil en zoalsu weet
kunt u altijdmet uw klachtenterechtbij de VerenigingDorpsbelangen
Kantens.Eenuitgelezenmogelijkheidhiertoeis de volgendebestuursvergadel'ttrg, weiÁe
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door de gemeentezalbijde provinciewordenaangekaartwanneer
en hoe
(naderberichthierde uitwerkingvande verkeerssluizen
zalplaatsvinden
over volgt).
- DeBredewegstraatzalde
komendezomerherbestraatworden.
We hopen
dat hierdoorde problemenwordenopgelost,alsmededat het ongeriefwelke de bewonershiervannu ondervindenzalverdwijnen.
- De stankslootaande Kooistraatzal
ook wordenaangepakt.
Er wordt onderzochthoe het een en andermoet gebeuren.
* Gemeenteloods
De gemeenteloods
zalbinnenkortverhuurdwordenaanTokevan Oorsouw,
zodatze eindelijkaanhaarplannentot realisatie
vaneentheaterwerkplaats
kan beginnen.
* Glasbak
geÊr zalbekekenwordenof de glasbakvoor platglasaan de Pastorieweg
plaatstkanworden.Dehuidigelocatiezorgtvoorveelrotzooien overlast.Bovendienvormt de Pastorieweg
een centraleplaats.
* Bruggen
De bruggenOosterwegen Klinkenborgerweg
zullenvoorzienworden van
een nieuweslijtlaag.
* Aanlegsteiger
De aanlegsteiger
achterde molenzaldezezomerwordenhersteld,zodater
na het uitbaggeren
van het Boterdiepweer botenkunnenaanleggen.
* Bos
Er zal bekekenworden of er bankjesin het bos kunnenworden geplaatst.
Zoalsu kunt lezenstaande activiteitenin Kantensniet stil en zoalsu weet
kunt u altijdmet uw klachtenterechtbij de VerenigingDorpsbelangen
Kantens.Eenuitgelezenmogelijkheidhiertoeis de volgendebestuursvergadering, welke wordt gehoudenop woensdag15 juni a.s. om 19.30uur in
't Schienvat.
v.v. K.R.C.
E . p u p i l l e nK R Ck a m p i o e n .
Opdinsdag10meij.l.wistende E.pupillenhetkampioenschap
in dewachtte
Tweewedstrijden
slepen,na eenspannendslotvande competitie.
voorhet
eindewas de strijdnog volledigopendoor een verlorenwedstrijdvan KRC
tegenNoordwolde.Hierdoorkwam Noordpoolop gelijkehoogtemet KRC.
DoordatKRCwist te winnenvan Noordpoolen ook de laatstewedstrijdmet
het kampioenschap
behaald.Na de
winstwist af te sluitenwerd uiteindelijk
in de bloemetjesgezet.
wedstrijdwerdende spelers,traineren begeleiders
doorTimmerfabriek
OomEn het team kreegeenwedstrijdbalaangeboden
kenste Middelstum.
Mochtener sponsors
zijndie hetwinnende
teamwillen
graageen berichtjenaarv.v.K.R.C.
sponsoren,
11 iuni JEUGDDAG
v.v.K.R.C.
georganivoetbaljeugddag
de jaarlijkse
Op 11juniwordtdoor de v.v.K.R.C,
seerd.Alle kinderenuit Kantens,Rottumen Stitswerdzijnwelkom.Deelname is mogelijkvanaf5 jaartot en met 14iaar.Erzijngeenkostenaanverbon18

den. Het begintom 9.30uur.
Tussende middaggaanwe met elkaaretenop het veld.Hiervoorwordt gezorgd.Ze hoevendezedagnietsmeete nemen.Alleeneengoedhumeur.Na
afloopvan dezedag is als afsluitingvan het seizoeneen voetbalwedstrijd
tussende jeugdspelers
en hunouders.Dezedagis om plm.16.00uurafgelopen.
25 iuni stratenvoetbaltoernoo!
v.v.K.R.C.
Op 2S
ortpark"de Kooi"eenstratenvoetgeorganiseerd
baltoernooi
doorv.v.K.R.C.
Deelname
is mogelijkvoorleden
en donateurs
vande vereniging
alsmedealleinwonersvanKantens,
Rottum
en Stitswerd.
Deteamsmoetenminimaaluit6 personen
bestaan,
waarvantenminste2 dames in het veld moetenstaan.Perteam mogenmaximaal3 competitiespelersgelijktijdigin het veld staan.Minimumleeftijd
voor deelnameis 15jaar.
Bij opgavegraagaangevenin welkekleurshirter gespeeldgaatworden.
Het inschrijfgeld
bedraagt"f 10,--per team,dit bii opgavete voldoen.opgave voor 18juni bij eenvan de onderstaande
personen.
KlaasKnot,Kooistraat29, Kantens,tel. 05955-1701.
Nico Omta,Molenweg8, Kantens,tel. 05955-2623.
Jan Poppema,Kerkhofsweg
4, Kantens,tel. 0595b-1427.
In de wekenvoorafgaand
zullennet alsvorigejarentrainingsavonden
worden georganiseerd,
die voor iedereentoegangelijk
zijn.
Dat de verenigingwat de jeugd betreftin een stijgendelijn zit bewezende
E-pupillen
door kampioente wordenin hun klasse.
Ookde F-pupillen
zijnin de bovenste
regionenbeland.Zijhaddenookmaar4
verliespunten.
Maaromdathiervoorgeencompetitiestanden
wordenbijgehoudenis dit niethelemaalna te gaan.De c/d juniorenhaddeneenwisselend succesin hun klasse.
Deseniorendedenhetafgelopenseizoenminder,beideteamseindigdeno.p
de laatsteplaats.DoordatZNCzichterugtrok uit de competitieis klassebehoud toch veiliggesteld.
DetrainerManusiwaen de sponsor(spuiten wandafwerkingsbedrijf
H.Medema)houdenvertrouwenin de 3e klassevan het eersteelftal.Dat blijktuit
het feit dat beidenhun contractmet eenjaar hebbenverlengt.Nieuwespelerszijnaltijdwelkom,zoweljeugd als senioren.
LEZINGOVERDE VUILSTORT
In het dorpshuis
vanRottumhieldop27 aprildhr.J.Braaksma,
sindskortbedrijfsleidervan het vuilverwerkingsbedrijf
bij Usquert,een lezingover de
vuilverwerkingvan de stortplaats.Ondankshet geringeaantalbezoekers
van dezeavond,er was slechtseenhandjevolmensen,verteldedhr.Braaksma toch enthousiastover de historievan de vuilstortsinds 1972.
Ook informeerdehij ons over de problematiek
van de vuilverwerking
zoals
dietegenwoordig
is ontstaanen de eisendievanhogerhand
aande vuilverwerkinggesteldworden.Ookbesteedde
hij enigeaandachtaande nieuwe
composteringsstraat
bijde vuilstort.Zijnverhaalwerd met dia'somlijsten de
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aanwezigenkregenvolop de gelegenheid
om vragente stellen.Aangezien
Rottumhet dichtstbij dezevuilstortligt, was het toch jammer dat er niet
meer mensenbij dezelezingaanwezigwaren.Misschiendat de Rottumers
nog een kans krijgen,omdat de VerenigingDorpsbelangen
Rottumoverweegt om in septembereenfietstochtje
te organiseren
naarde vuilstort.In
juni komt daarook de nieuweonWangstruimte
gereed.
voor bezoekers

UITVOERING
ZANGVERENIGING
Op zaterdag25 juni 1994zalde zangvereniging
G.G.K."Deo Dicatus"o.l.v.
A.J.Veening,
een uitvoeringgeven.Er zaleen koperquintetmeewerkenen
het G.G.K."Leadme Lord"o.l.v.J.Werkmanuit Middelstum.
Er zaleen collectezijnom de onkostente bestrijden.
Aanvang:19.45uur.
Plaats:Geref.kerk (vrijg.),Pastorieweg
21,Kantens.
ledereenis van hartewelkom!!
STITSWERD
Bestedorpsgenoten,
Zoalsjulliewel zullenwetenduurthet nietmeerzo langdat Stitswerdop z'n
kop zal staan.Dit zal gebeurenop de zonnigezaterdag9 juli.
We haddengedachtom dezedag eenGroningstintjete geven.We zijndan
ookop zoeknaarallerleidingendie metdezestreekte makenhebben.Hetis
gaandoenen dat we
de bedoelingdat we traditionele
Groningse
spelletjes
tijdensde maaltijdeen Groningsepot krijgen.
Daarvoor
hebbenwe julliehulpnodig.Eeniederdiehiergeborenen getogen
is,of die hieral wat langerwoont,kentvastnogwel vandiespelletjes
en gegespeelden gerechtendiehiervroegeren ooknu nogwelwerden(worden)
geten.Wij komennietveelverderdan tollen,hoepelen,pofferten stampot
mous mit swienhak.
Eeniederdie daarnog wat aantoe kanvoegendoet ons een grootplezier
door dit evendoor te gevenaaneen lid uit de activiteitencommissie.
Wil je
daarvoorde onderstaande
strookgebruikenen bij Lies,Geert,Joke,Nel of
Alfredin de brievenbus
werpen(afgevenmag ook)?Wil je meehelpenmet
het bereidenvan die gerechten,
dan is dat helemaalgeweldig.
Met julliehulpzalStitswerdop z'n kopzekerweereenzeergeslaagde
dag
worden!Alvastheelerg bedankt.
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Naam:
kentde volgende:
Groningsespelletjes:

gerechten:
Groningse

Wil wel/nietmeehelpenkoken.

"VAN ALLESWAT''
Op eenprachtige
lentedagreedik alvroegin de ochtendrichtingEemshaven
vanir.ErnstLo,directeurvanScomax,de tarbotkwekerij.
op uitnodiging
Het
bedrijfis nietvoorhet publiektoegankelijk,
maaruw "verslaggeefster"
werd
gaswrijonwangenen uiWoeriggeïnformeerd.
Om 9 uur wordende vissen
gevoerden ik volgdede heerLo op de hielen.Scomaxis een gezamenlijke
onderneming
vanD.A.E.,
Interfishin lJeeningenieursburo
uitWageningen,
muidenen de noordelijkeelectriciteitsmaatschappijen.
Lo is tevensdirecteur van D.A.E.dat het initiatiefheeft genomenvoor het opzettenvan de
kwekerij.
Medeoprichters
zijn ir. René Remmerswaalen ir. Mark Nijhof. Laatstgenoemdewerkt voorlopigdagelijksin de kwekerijin verbandmet z'n proefschrift.Als in 1996de uitbreidingvan de EPONis voltooid,is het de grootste
gasgestooktecentralevan de wereld. Voor de koelingwordt water uit de
Eemsingelatenen na te zijnopgewarmd,via de Scomaxweer geloosd,In
dezerestwarmtewordt de tarbot gekweektvoor consumptie.Nu wordt het
water nog door de kwekerijzelfopgewarmden gerecirculeerd
door de bassins,waarbijde mestwordt uitgefilterd.'s Zomersis de watertemperatuur
plm. 18C. en 's wintersI à 9 C.Tarbotis een bijnacirkelvormige
roofplatvis
die in de Noordzeevoorkomt.Hetgemiddeldegewichtligt tussen1 en 2 kg.
De tarbot leeftvan kleinevissenen garnalen.De vis kanwordenafgeleverd
tussen1 en 10kg. In de kwekerijkaneengewichtvan 2 kg wordenbereiktin
ruim 2iaar,in de natuurzijndaar6 à 7 jaarvoor nodig.Hetkoelwatervan de
centraleis schoonen van het juistezoutgehalte.
Optimaalvoor het kweken
van tarbot.
De centralewordt gebouwdvolgensstrengemilieu-eisen,
wat een hoge
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kwaliteitvis oplevert.In het huidigeprojectwordt gerekendmet eenjaaropbrengstvan 5 tot 10ton vis. ls het een succes,dan hooptmen tot 100ton te
kunnenproduceren.
geëxporteerdnaar ltalië,Spanje,Frankrijken
De vis wordt hoofdzakelijk
Duitsland.Deprijsligtop de afslagtussen.f 10,--en í 40,- (rondde feestdagen).De heerLo noemthet projectgeenexperiment,al moeter nogveelonderzoekplaatsvinden.In de toekomstdenktmente kwekenin eenopenconstructiemet een overkapping.Nu is het een rondom geslotenloods met
daarin8 bassinsvan elk 25 m2,met maximaal1 ton vis.In oktobervorigjaar
zijnde eerstetarbottenuit Denemarken
ingevoerdbij eengewichtvan 7 à 8
gram.Devissendie ik in het schemerachtige
lichtkonwaarnemenkwamen
overeenmet de groottevan een schotelof kleinontbijtbord.De groeiis bovenverwachtingen'desterftegering.Voorhetgebruiktewaterterugstroomt
naarde Waddenzee
wordt met behulpvanwier,"Zeesla", de stikstofaanhet
niet wordt belast.De mest
water onttrokken,zodathet Waddenzee-milieu
van de tarbotkandienenalsvoedselvooralgen,fyto- en zoóplankton.
Deze
organismenkunnenworden gebruiktvoor de kweekvan poowis.
De vis wordt gemestmet brokjesdie voor 60% uit dierlijkeiwit bestaan(vismeel).De gebruikterestwarmteen de milieuvriendelijke
teelt van de consumptievishebbenop mij een zeer positieveindrukgemaakt.Volgensde
heerLo is de natuurlijke
voedselrijkdom
van de Waddenzeeen het aanwezige warme water er bij uitstekgeschiktvoor dit project(investeringskosten
ongeveer1 miljoen)in de toekomstte latenuitgroeientot een Nederlands
Aquacultuurcentrum.
Behalvehet mestenvan tarbot en het kwekenvan
pootviszijn er goede mogelijkheden
voor anderemarine organismen.lk
wens de onderwaterveehoudersalle succestoe.
H.M.d.V.K.
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