't LOUGNIJS
Maandelijkse i nformatiekrant
voor de dorpen
Kantehs- Rottumen Stitswerd
22e JAARGANGNo. 10
E:
REDACTI
eindredactie
Mw. J.O.M.Wals-Stallaeft,
Dhr.W.J.van der Bijl
Mw. A. van der Hoek-Linstra
Dhr.G. Werkman
Mw. A. van Vliet-Vermeulen
Mw. F.F.Doornbos-Dijkhuis
Mw. A. Holtman

JUNI2003

WTFNSTE
NLEWRD,,TUN
KOFI,I:

U kunt uw kopij inleverenbii A. van der Hoek
BREDEWEG1 te KANTENS.
(0595)55 23 03.
PZKantens.
Tel/Fax.
Middelstumerw
eg 424,9995
Corresp.adres:
E-mail:
@yahoo.com
tlougnijs
't
Tel.(0595)55 2573.
Administratie
adres: LageEind10,9998XA Rottum.
Rottum.
Rabobank
Noord-Groningen
t.n.v.'t Lougnijs,
Bankrek.no.34.22.17.933
giften
rekening.
Wijverzoeken
overte makenop bovengenoemde
u om
is
dorpenen randgebieden
voor lezersbuitende genoemde
Een abonnement
rekening.
van€14,75op bovengenoemde
mogelijk,
doorstorting
't wordt dantoegezonden.
u
Aanallendie ietste koopen/ofte koopvragen,is er altijdplaatsvooruw adverVraagen Aanbod.
tentiein onzerubriek:
Rottum.
1994'tLougnijs
Copyright
wordttoegejuicht,
mitsonderbronvermelding.
uitdezeuitgave
Overname
geschiedt
van't Lougnijs,
door:
Drukwerk
en verzorging
16te Warffum.
Hoofdstraat
Drukkerij
Sikkema,
À
De uitgave van dit blad wordt mede mogeliik gemaakt door Rabobank Noord-Groningen
"5

PREDIKBEURTEN.
Gereformeerdekerk en HervormdeGemeente
11.00uur
Ds. KristensenGeref.kerk
01 juni
11.00uur
Ds. KristensenHerv.kerk
08 juni
11.00uur
15 juni
Ds. KristensenGeref.kerk
11.00 uur
22 juni
Herv.kerk
29juni
1 1 . 0 0u u r
M w . N . C .M e i h u i z e n G e r e f . k e r k
06 juli
9.30 uur
Ds. Oosterdijk,
Haren Herv.kerk
Gereformeerde kerk vrijgemaakt
1 1 . 0 0u u r
01juni
D s . J . M . A .G r o e n e v e l dB,e d u m
16.30uur
Ds. J.W.Roozenbrand,
Groningen-Oost
08 juni
9.30 uur
Ds. M.A.de Niet,Groningen-Noord
14.30uur
Ds.A. Krijgsheld,
Delfzijl.
Openbaregeloofsbelijden
is
1 5j u n i
9 . 3 0u u r
Leesdienst
1 4 . 3 0u u r
K a n d .M . E .B u i t e n h u i s
22 juni
9.30 uur
Ds. J. Haveman,Roodeschool.
HeiligAvondmaal
1 6 . 0 0u u r D s .J . M .H a a k ,U l r u m
29 juni
9.30 uur
Leesdienst
14.30uur
Leesdienst

Autobedrijf
Jager
Stitswerderlaan4
9995 PC Kantens
Tel. (059s)55 12 27

Verkoopvan
gebruiktepersonen auto's.
Reparatie,
onderhoud
en APK-keuring

\ryEEKENDDIEN'TEN.
Huisartsen
Doktersdiensten
(0,10europ.min.)
Groningen:
0900-9229
Tandartsen
3 1 m e i / 1j u n i
02-03juni
4, 5,6 juni
07-08juni
0 9 - 1 0j u n i
11-12luni
1 4 - 15 j u n i
21-22 juní
2 8 - 2 9j u n i
05-06juli

Bedum
050-3015462
Winsum
0595-442244
Middelstum
0595-552292
Baflo
0595-422723
Ulrum
0595-402015
Eenrum
0595-491949
Uithuizen
0595-431642
Uithuizermeeden0595-413684
Uithuizen
0595-431716
Spijk
0596-592334

Op zaterdagen zondagis er om 11.00uur en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartstelefonischte
consulteren.
Dierenartsen
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050-3014260.
Psychotherapieen supervisie
Mw.drs. J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel
38, Middelstum.
Voorhet makenvan afsprakenvan ma t/m vr tussen8.00-8.15uur,tel. 0651255926.

BegrofenísverenigingKontens
I
I

Ledenodministrotie:
J.O.M.Wols-Stalloert

(osgs-+??so5 |

(05e5-554303

Uitvoortverzorger:
C. Boersemo

geboorteen/of verhuízingen
Gelievewijzigingen
bíj huwelijk,somenwonen,
doorgeven
oonde ledenodministrotie

VAN DE REDACTIE
Heeft u ook zo genoeg van de zwaarbewolkteen regenachtigedagen
zoalswe die in de maandmei zolanggehadhebben?Nouwijwel.Het hele
afgelopenjaar heeftu weer maandelijks
dit geelgekafte
tijdschriftje
bij u op
Wrj als redactiehebbenin iedergevalweer het
de deurmataangetroffen.
't
voornemenom de uitgiftevan Lougnijsook in het volgendejaar voortte
wel weet komen de redactieledenen een
zetten.Zoals u waarschijnlijk
weer bij u langsin verbandmet de
aantaldoorons benaderdevrijwilligers
jaarlijksecollecte.U kuntde collectanten
herkennenaan de kleinebruine
envelopjesvoorzienvan het logo zoals u die van onze dorpen gewend
voor 't Lougnijskunt u verwachtenvanaf 10 juni (dus
bent.De collectanten
na TweedePinksterdag)
tot en met 21 juni. Wij van de redactiehopenop
mooiweer in deze periodeen natuurlijk
ook op een mooieopbrengst.
De mensenin het dorp vragenons wel eens of we weten wat de uitgave
van 't Lougnijseigenlijkkost. De kostenzijn afhankelijkvan de dikte per
nummer,d.w.z.hoe meerpagina's,hoe meerkosten.Ter indicatiekunnen
't
wij wel aangevendat de kostprijsvan Lougnijsper nummerongeveer90
eurocentper nummeris. Deze relatieflage prijs kunnenwij alleenmaar
bereikenmet behulpvan onze huisdrukkeren doordatwij uitsluitendmet
vrijwitligers
werken.Wij hopendat u deze kostprijswilt meewegenals wij
bij u langskomenvoor uw gift.
ONTVANGENGIFTEN
In de maandaprilmochtenwij de volgendegift op onze bankrekening
ontvangen:
Bej. Gym te K. € 14,Wij dankenu voor uw bijdrage.
OPHALENOUD PAPIER
Woensdagavond
25 juni om 18.00uur bij de weg.
Oud papieren kartongraagaanleverenin dozenof papierenzakken.
Bij klachten kan men zich wenden tot de contactpersoonvan
"Poppedijn",
FrouwkeDoornbos,tel. 557250.
Peuterspeelzaal
ELECTRISCHE
OPHALENKLEIN CHEMISCHAFVAL/KLEINE
APPARATEN
Maandagmorgen
16 juni kunt u bij het personeelvan de chemokaruw
kleinchemischafvalinleveren.Heeftu kleinchemischafvalaan te bieden
dan kunt u dit, in de week voorafgaandaan de inzameling,
telefonisch
doorgevenaan het gemeentebedrijf,
tel. 437662.U kunt ook een e-mail
sturen naar: algemeen@eemsmond.nl.
Uw afval wordt vanaf uw huis
meegenomen.Ook afgedanktekleineelectrischeapparatenzoals koffiezetapparaten,
strijkijzers,broodroosters,
boormachines,haarfóhns,electrischetandenborstels
etc. kunt u meegevenaan de chemokar.

VERSLAGVAN DE DORPENRONDE,
gehouden op woensdag 21 mei
2003om í9.30 uur in 't Schienvatte Kantens.
Na een korteinleidingdoor burgemeester
Renkema,waarinde wethouders,de heerVan Mulligenvan de afdelingBeheeren mevrouwLuursema
van de ProvincieGroningenwerden voorgesteld,werden de volgende
knelpunten
besproken:
* groenvoorziening
* onderhoudvan het groen
* woningbouwplannen
voor Kantens
* verlengingtrottoirUsquerderweg
* meer recreatieveroutes
* gehandicaptenparkeerplaats't
Schienvat
* steigersBoterdiep
* verbeteringen
Jeugdhonk
" lichtmastenen klinkersop bepaaldeplaatsenin het dorp
* oorlogsmonument
slechtleesbaar
* begraafplaats
(gedenksteen
armenlap)
" breedbandinternet
Enkele onderwerpenkonden snel afgehandeldworden. Het onderwerp
woningbouwplannen
vroeg echter iets meer aandacht.Op toezeggingen
en dergelijke
zal ik verdernietingaan.
Na de pauzekwamennog enkelepuntenaan de orde:
* dierenparkje
* herstelgotenen trottoirsaan de Pastorieweg(de werkzaamheden beginnenaansluitend
op de bouwvakvakantie
2003)
* zwerfvuilin het bos
* parkeerafspraken
jaarlijksop 4 mei
m.b.t.gedenkplaat
Tenslottenam mevrouwLuursemahet woord om namens de Provincie
Groningenons uit te nodigenop tekeningaan te gevenwelkeknelpunten/
onveiligesituatiesde provincialeweg (met de nadrukop het stukjeweg
tussen't Schienvaten het Kerkpad)volgensde inwonersaanwezigzijn.
Dezepuntenzullenwordenmeegenomen
en in september2003 zal hierop teruggekomen
worden.
Al met al een interessante
maar ook goed bezochteavond.
A.Y.H.

Langsdezeweg wil ik iedereenbedankenvoorde kaartjes,bloemen,telefoontjesen dergelijkedie ik heb mogenontvangentijdensen na mijn verblijf in het ziekenhuis,na het oplopenvan de dubbelebeenbreukeind
novembervorigjaar.
Met vriendelijke
groet,
Theode Jonge
CONCERT
Denktu aan het concertop vrijdag20 juni 2003, aanvang20.00 uur op
boerderijAnderuvereld
(Stitswerdenrueg).
Ook Concordiais er ditmaalweer
bij. Voor de rest moet u zichmaar latenverrassen.We zullenhet concert
weermiddentussende weilandenorganiseren
en iedereenweermet tractorenof via mooiewandelroutes
naarhet concertloodsen.Een avondom
nooitte vergetenna een geweldigeperiodevan actievoeren!!!
Wij verzoekeneeniederlopend(kanvia de wandelroute
vanafFraamklap,
Middelstum,
Toornwerdof Kantens)of per fietste komen.Indienu nog vragen heeft,kunt u hiervoorcontactopnemenmet mevrouwC. Fischèrop
t e l e f o o n n u m m0e5r 9 55 5 1 9 8 8 .
T W E EK O N I N K L I J K E
ONDERSCHEIDINGEN
Vool een zogenaamdebouwbespreking
om kwartvoor 10 's morgens
werd mevr.R. Meihuizenop dinsdag29 aprilnaar 't Schienvatgelokt.In
het half uur daarvoorhaddenzich 60 familieleden,
vriendenen vertegenwoordigersvan organisatiesin de grote zaal verzameld.Rinie, anóers
altijdzeerpunctueel,had op 10 uur gerekend,voeldezich bovendiendie
dag niet al te fit en werd in haar witte
autootjetegen kwartvoor tien gesignaleerd op weg naar de drogist in
M i d d e l s t u m ,o m a s p e r i n e st e h a l e n
bleeklater.
Na wat telefoontjesen opsporingswerk
was het eindelijkzover.Geheelverbouwereerd stapte Rinie de zaal binnen.
"Watis hierte doen?"
Dat kon burgemeester
Renkemavan de
gemeente Eemsmond haar gauw
genoegvertellen.In een kort toespraakje memoreerde
hij Rinie'skwaliteiten.
Zo was zij o.a. 5 jaar redactielidvan 't
Lougnijs,voorzittervan Dorpsbelangen
Rottum, betrokkenbij peuterspeelzaalwerk, op dit momentvoorzittervan het
dorpshuis 't Schienvat, aan de
K l i n k e n b o r g s c h o o vl e r b o n d e n v o o r

godsdienstlessen,
zondagsschool/kindernevendienst
en actiefbij allerlei
activiteitenvan de Samen op Weg-gemeentevan Kantens.En dan loopt
ze ook nog wel eenslangsde huizenvoor allerleicollectes.
Allemaaldingendie ten goedekomenaan de samenleving
en daarvoor
kreegze de versierselen
opgespeldals Lid in de Ordevan Oranje-Nassau.
De burgemeester
moest er snel weer vandoorwant er waren dit jaar vier
mensenin onzegemeentedie een onderscheiding
kregen.Voor de achterblijverswas er Oranjegebaken een drankjemet een hapje.
Er wordtnooitmeer gelogendan de dag voor Koninginnedag,
zei de burgemeester.Dat gold
ook voor onze tweede gedecoreerde,
de
heer G. de Boer,die
de onderscheiding
uitgereikt kreeg in
het
A.Z.C.
te
waar zijn
Groningen,
vrouw op dat moment verbleef.
Met een smoeswerd
hij door schoondochterMarijkenaar
Groningengebracht.
Eerst even naar het
kantoor van Bouwbedrijf De Boer en
dan even bij moederin het ziekenhuiskoffiedrinken.
Het personeelvan de afdelingwas ingelichten werkteoveralgeweldigaan
wachttenondertussenin het dagverblijf
mee. Kinderenen kleinkinderen
en toen de burgemeester
arriveerdewerd aan het bed van mevr.de Boer
het lintjebij de heer De Boer opgespeldwegenszijn grote inzetvoor zijn
geboortedorp
en als wethoudervan de vroegeregemeenteKantens.Ook
daar was er daarnakoffiemet gebaken een boeketvan het ziekenhuis.
A .E . v . dH. . - 1 .
M E N C OE N G E R A DI N T V G R U N N E N
"En dan praat ik met een bijzondere,markante persoonlijkheid
uit
Kantens."
Dat zei JannekeVos op 13 mei over Menco Holtman,toen ze met TV
Noordin Kantenswas. JannekevroegMencoeerstietsover zijn nieuwste
boek "het Hogeland,het Lageland."Uit het gesprekbleek dat niet alle
wetenschappers
het met Mencoeenswaren.Met matenen gewichtenkan
hij wel goed zijn, maar over het landschap......daarover
verschildende
geleerdenmet Mencovan mening.
Daarna schakeldenze eerst over naar Derk Bosscherdie de Bafloërs

vroeg naar hun schimpnaam.Dat bleek Bavvelderkoarschoevers
te zijn
en Derk probeerdenatuurlijkachterde kruiwagende lofligebroek uit te
hangen.
Bij Menco thuis praatte Janneke met hem over maten en gewichten.
Mencoop de canapéen Jannekeop een stoelervooren tussenhen in de
maatkannen
verzameldegewichten,
en ellestokken.
"Vindtje vrouw het wel goed dat je steedsweer met spullenthuis komt?"
Het bleek dat ze ieder hun eigen verzamelinghadden.Zijn vrouw Jantje
werd voor tenoud zilver,tin, glas,oude kleding,dat ook wel uitgeleend
Maar als je het terug krijgtontbreekter altijdiets,vertelde
toonstellingen.
Menco.
Er werd afscheidgenomenen toen kwam molende GroteGeertin beeld,
waar we ons redactielidGerad Werkman in actie zagen als molenaar.
Geradverteldeeerst iets over de naam,afkomstigvan oud mulderGeert
Nienhuis.Heel bijzonderaan onze molenis de deurrit.De wagensreden
aan de ene kant naarbinnenen aan de anderekanter weer uit.Wat weinig molenskunnen,is gerstpellen.Hiervangaf Geradeen demonstratie,
bijgestaandoor zijn hulpje Robert.Roberthoudt ook van de molen,dat
wordt een goede opvolger,zei Gerad. Dat komt wel goed, mompelde
Robert.
En zo stondons dorp weer eens in de tv-spotlights!
A.E.v.d.H.-1.
OPROEP.
jongerenuit Kantens,
Vorig jaar hebbenwe in het septembernummer
Rottumen Stitswerdaan het woordgelatendie geslaagdwaren voor hun
examen.
Ditjaar willenwe graagmetjongerenin contactkomendie ietswillenverB.v. Hoe ben je aan het baantjegekomen,
tellenover hun vakantiewerk.
wat voor werk moestje doen, hoe bevieldat en verdiendehet lekkeren
wat wildeje graagvan het geldgaan kopen.
Wie reageert?Wie kan op 15 augustuseen stukjevoor 't Lougnijsklaar
hebben?
RedactieLougnijs.
VRIENDELIJKVERZOEK.
Als u kopUvoor't Lougnijsbij mij in de brievenbus
doet,wilt u er dan duidelijkopzettendat het voor't Lougnijsbestemdis? Nog beter is om er
even een enveloppeom te doen.
gemaakt,omdatik kopijvoor
De vorigemaandis er helaaseen vergissing
een huis-aan-huis
stencilheb aangezien.
Anje v.d. Hoek.
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JAARVERGADERI
NG VERENIGING
Vereniging
DORPSBELANGEN
KANTENS
3 april 2003
Aanwezig:bestuursleden
Jan van der Molen,
GerdaOmta,Theo de Jonge,Marthavan Dijk,
Nellvan der Kleyen JoopGankema.
Verder:PieterKnot,JannieDijk,Kor
Broekhuizen,
Anneke-Nieborg,
Annekeoosting,Jaap werkman,Marjan
Veldman,Wim Hartlief,ZwannyHofmanen K. van Til.
O p e n i n go m 1 9 . 4 5u u r
Geen mededelingen
Notulen
Er worden_vragen
gesteldover de volgendeonderwerpen:
* Steigerin het Boterdiep
* FÍetspadlangs
Boterdiep
* Woonschuitenin
Boterdiep
* Kerkstraat
die niet groengenoegis
* Leilindeslangs
de Langestraat
Allemaalzakendie of al opgenomen
zijn met de gemeenteof provincie,
of
waar nog aandachtaan wordtbesteed.
Notulenonderdankzeggingvastgesteld.
Verslag secretarisVDK
Bij de gemeentewordt de functievan dorpsambtenaar
ingesteld.Deze
ambtenaargaat zich bezighoudeno.a. met Kantens.VDK zal echterook
ambtenarenrechtstreeks
aansprekenin voorkomendegevallen.
Er is tevredenheidover de plaatsvan de oudejaarsfik.
Fietspadvan Onderdendam-Delthe-Stitswerd-Warffum
staat op prioriteitenlijstvan de gemeente.
Groenvoorziening:
snoeihoutblijftvaak te lang liggen.
De keukenvoor 't Schienvat:er is door VDK eéá timietgesteldaan het
bestuurvan 't Schienvat.Uiterfryk
1 mei 2003 moet er uitzichtbestaanop
de financiering
van de plaatsing
van de keuken.Zo niet,dan gaat de keuken naarde voetbalvereniging.
Verslag penningmeester
Jaarverslagwordtgoedgekeu
rd.
Nieuwekascommissie
bestaatuitAnnekeOostingen Nellvan der Kley.
Verslagspeeltuincommissie
Annekeoosting doet financieeljaarverslag.Goedgekeurd.
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Verslag Sociaal GultureelWerk
Verslag,ook financieel,gemaaktdoor Elly Horst,wordtvoorgelezendoor
MarjanVeldman.Goedgekeurd.
Stimuleringsprijs
Marthavan Dijk reiktaan Kor Broekhuizen
de stimuleringsprijs
van VDK
uit. Kor is al sindsjaar en dag beziggeld in te zamelenvoor de restauratie van de luidklokkenvan de kerk. Kor krijgtop deze maniereen zetje in
geldbedragonder hartelijkedankde rug. Hij aanvaardthet bijbehorende
zegging.
Stellingen
Aan de hand van een paar provocerende
stellingenwerd daarnagediscussieerd over het bestaansrechten de funcie van Dorpsbelangen
Kantens.
Een aantalopmerkingen:
* Vergaderdata
ruim van te voren bekendmaken
* Prikkelendeagandapunten
in dorpskrantaankondigen
* Bewonerskunnenzelf ook gemeenteaanspreken
* Er zijn veel zakengerealiseerdmet medewerkingvan VDK
* Woningbouwpunt voor enquêteonderinwonersKantens
Bestuursverkiezing VDK
Gerda neemt afscheidvan Marthaen Nell en bedankthen met woorden
en cadeautje.
JannieDtlkmeldtzich aan als nieuwbestuurslid.
Ze wordtaangenomen
met algemenestemmen.
Rondvraag
* Plaquetteop armenlap
* Urnenmuurtje
op kerkhof
" Wandelpaden
* Provinciale
weg geen60 km van maken
* Pastoriewegop meerjarenplan
van gemeente?
Sluiting
Jan van der Molensluitde vergadering
om 22.12uur.
Mededeling
3e maandagvan de maandvergadering
om 19.30uur.
Eerstvolgende
vergadering.16juni, 15 september(juli-augustus
vakantie).
Vanafjuni wordende donateursgelden
VDK geïnd.
groet,
Vriendelijke
BestuurVDK.
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GROOTDORPSMOLENFEEST
IN KANTENS.
ln het Groningermolenweekend
13, 14 en 15juniwordtvooralleinwoners
grootmolenfeestgehoudenin Kantens.
en verderebelangstellenden
ln samenwerkingmet het molencomite,cafe De Posthoornen de molenaarwordter geldingezameld
voor onderhoud
van onzemooiekoren-en
pelmolende GroteGeert.
Twee inwonersuit het dorp zullenop het terrasvoor de De Posthoorn48
uur gaan schommelen.
Aanvangvrijdagavond
19.00uur.Bij dit gebeuren
zal het geheleweekendeen grotecollectebusstaanwaar een bijdragein
gedeponeerdkan worden.Café De Posthoornzal dan 48 uur achterelkaar
openzijn.
Vrijdagavondóm 22.00 uur gaat in café De Posthoorneen Hollandse
avondvan start.
Op zaterdag-en zondagmorgen
kan er om 10 uur gestartwordenvoor een
recreatievemolenfietstochtbij cafe De Posthoorn.
Kosten:€ 2,-. Deelnameop eigenrisico.
Bij de Grote Geertzullenop de zaterdagvanaf 11.00uur heerlijkepannenkoekente koop zijn.
Op de zaterdagavond
wordt in café De Posthoorneen groot molenfeest
gehouden.Aanvang22.00uun
Verderzal de molen het hele weekendopen zijn van 10.00tot 16.00uur.
Bij genoeg wind zal de molen draaien,en de molenaartekst en uitleg
geven.In de avondurenzal de molenweer verlichtzijn.
Op zondagavondkomen de schommelaars
om 19.00uur weer van de
schommelaf. Natuurlijkzijn daar alle inwonersen belangstellenden
welkom. Daarnawordter nog een kleinafsÍuitfeest
gevierd.
T o tz i e n so p 1 3 , 1 4 e n ' 1 5j u n i 2 0 0 3 .
De organisatie.

S I N G- I N .
'Maakeen vrolijkgeluid
voor de Heer'.Onderdit themahebbenwe liederen uitgezochtuit het Geref.kerkboek,het Liedboeken de E&R-bundels.
We gaandezezingenop zondagavond
22 juniom 19.30uur in de Geref.
Kerk(vrijgem.),
Pastorieweg
21.
EvertSpriensmabegeleidtons op het orgel.U bent van hartewelkom!
TrijnieAmmeraal,EvertSpriensmaen Greet Doornbos,
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HOBBY:STIJLDANSEN.
Op dinsdag13 mei heb ik een gesprekgehad
met Marijke Huitsingvan de Oosterwegte
Kantensoverhaarhobby:stijldansen.
Marijke
is net 9 jaar gewordenen zit in groep5 van de
'WicherZitsema'
schoolin Middelstum.
Al sinds haar 7e zit Marijke,toen nog samen
met haar zus Loes, op stijldansen bij
HannekeRandoe.Elkedonderdagavond
van
1 8 . 0 0t o t 1 9 . 0 0u u r i s z e i n ' t S c h i e n v at e
t vinden. Ze krijgt dan stijldansles,
samen met
ongeveer20 andere kinderenuit de omgeving. Het is een gevarieerdegroep waarin
Marijkezit. Er zittenzoweljongensals meisjes op en de leeftijdvarieertvan 6 tot 14 jaar.
Naast het stijldansen,leert Marijkeook de cha-cha-chaen de 1ive.Ze
gebruikengeen oudenruetse
muziekom het stijldansen
te leren.Er worden
heel veel bekendeliedjesgedraaid,waaronderK3 en GarethGates. De
jive vindtMarijkehet leukst:dan kun je lekkervlot dansen!Voor het dansen heb je geen specialeklerennodig.Er zijn wel specialeschoenen,
maar die heeftMarijkeniet.Zij danstgewoonop haar sokken.
Marijkevindthet leuk om in 1 les leukepasjeste lerenen die in de volgendelessenveelte herhalen.ln het beginoefendeMarijkeook veelthuis
en liet ze veel pasjesaan haar vader zien,maar de laatstetijd oefentze
nietmeerzoveel.
Oudersmogenelke donderdagavond
bij de les komenkijken.Soms is er
ook een uitvoering,
maardaar heeftMarijkenog nooitaan mee gedaan.
Marijkewil eigenlijknog een heletijddoorgaanmet stijldansen.
Netzolang
totdatze allepasjesgoed kent!Favorietenop zang-en dansgebiedheeft
ze ook: Shakiraen ChristinaAquilera.Op de playbackshow
met Sunsation
heeft Marijke,samen met haar vriendinKelly,de eerste prijs gewonnen
met de Cheeky-girls.
Ze heeftde helevideoclipnagedaan.Om al die pasjes goed te kunnenleren,was het natuurlijkhandigdat Marijkeal wat
'ervaring'met
dansenhad!Zo zieje maarweerdat je hobbyoveralte pas
kan komen.
Marijke, bedankt voor het leuke interviewen veelsucces met het stijldansen/
F.D.
EINDUITSLAG
SJOELCLUB'KAANSTER
WICHTER'.
Seizoen 2002-2003.
2e groep.
3e groep:
1. E. Willems 13343 4. D. Zuidema 12091 7. T. de Jong 11946
2. T. Wever
12359 5. S. Werkman 12030 8. M. de Kam 11861
3. T. Wijkstra 12134 6. N. Lich
12006 9. M. Werkman11590

15

BegrafenisverenigingKantens

( sinds1907)

Doel van de vereniging
Het plechtig grafuaarts brengenvan haar leden.

Inhoud
o Bij een begrafenisstelt de vereniging zijn voorgangerbeschikbaar,
alsmede 4 dragers en eventueel 2 klokluiders. alsmede een
lijkwagen binnen de grenzenvan Kantens, Rottum en Stitswerd.
Voor het begravenvan leden op eenbegraafplaatsbuitenKantens,
Rottum of Stitswerd,geldt een, in elk bijzonder geval, door het
bestuurvast te stellentarief. Zij die buitenhet gebiedvan Kantens,
Rottum of Stitswerdzrjn gaanwonen en lid zijn geblevenvan de
vereniging,betalen zelf de vervoerskostenvan het lichaam naar de
ingangvan de begraafplaatsin Kantens,Rottum of Stitswerd.
.
Bij een crematie in Groningen of Appingedam,waarbij gebruik
gemaaktwordt van één of meerderedienstenvan de vereniging,
stelt de vereniging een vergoedingbeschikbaarminus de kosten
voor dezediensten.
'
Bij eenbegrafenisof crematieeldersin het land stelt de vereniging
eenvergoedingbeschikbaar.

Lidmaatschap
Als lid van de vereniging kunnen toetredenpersonendie wonen in
Kantens, Rottum of Stitswerd, mits zij niet ouder zijn dan 44 jaar.
Kinderen, alsmede klein- en pleegkinderenvan l g jaar en ouder,
dienenals zelfstandiglid aangemeldte worden. Brj inschrijving later
dan op het bereikenvan de l8-jarige leeftijd gerdteenwachtila van to
weken.

.

Contributie
Jaarlijkste voldoen in mei. Het lidmaatschapsjaar
loopt van I januari
tlm 3l december.De contributie kan jaarlijks op de Algemene
Vergaderingwordenherzien.
Op dit moment(2003) bedraagtde contributieals volgt:
Pergezin
€ 16,00
Alleenstaande
€ 8.00

t

Beëindiginglidmaatschap
'
Tenminste I maandvoor aanvangvan het eerstvolgendedienstjaar
schriftelijk bij de penningmeester.
o Bij het niet tijdig voldoen binnen 14 dagenna aanbiedingvan de
kwitantie, kan het lidmaatschap door het bestuur worden
geroyeerd.
.
Bij overlijden.

i

Wat te doen bij overlijden
Het aanvragenvan een begrafenisc.q. crematiedient te geschiedenbij
de voorgangervan de vereniging:
Uitvaartverzorgin g Boersema
Stationsstraat2
9988 RP USQUERT
tel.: 0595-422805

I
J
I

I

I
I

Voor meerinformatieof aanmeldenals lid kunt u contactopnemen
met:
R.J.Swieringa(secretaris)
of J.O.M. Wals-Stallaert
(penn.meester)
Langestraat3
Middelstumerweg42A
9995 PD KANTENS
9995PZ KANTENS
tel.: 0595-552489
tel.: 0595-552303

GROTEGEERTEN GROTEGERADIN DE SCHIJNWERPERS.
Wie regelmatig
naarTV Noordkijkt,kan het nietontgaanzijn:TV Grunnen
kwam 13 meijl. vanuitKantens.Naasteen interview
met MencoHoltman,
werd er een reportagegebrachtvanaf onzemooiemolen'De GroteGeert'
met molenaarGeradWerkman.Met de Groningse
vlag in top en de vlaggetjesin de wiekenstondonze molentrotste blinkenop tv.

Op maandag12mei was ReinderSmithmet cameramante gast bij Gerad
op de molen.Een paar uur lang zijn er opnamesgemaaktin en rond de
molenen heeftGeradveel van de molenverteld.Wist u bijvoorbeelddat
oud molenaarGeertNienhuisde molen naarhem vernoemdheeft?Dat de
moleneen doorritheeftzodatmen met paarden wagende molenin kon
rijden?Dat het pellenvan de gersteen kwestievan een goed gehooris?
Je hoortaan de molenen de pelsteenof het pellengoedverloopt.Gerad
gaf als een volleerddocumentairemaker
een duidelijkbeeld van de
schoonheiden het bijzonderevan onze eigen molen 'De Grote Geert'.
Voor opvolgingheeft hij ook al gezorgd: molenaarshulpRobert uit
Middelstum.
We mogenals dorp blij zijn met molenaarGerad,die ervoor zorgtdat de
molenblijftfunctioneren
en er prachtigbij ligtl En dan te bedenkendat hij
in het na)aaral 25 jaar molenaaris! Misschieneen goederedenvoor een
leuk feestje?
F.D.
MEDEDELING
VAN HET SPEELWEEKBESTUUR.
De rommelmarkt
die stondgeplandop zaterdag 21juni,wordtverschoven
naar zaterdag30 augustus.U kunt uw rommelmarktspullen
op vrijdag29
augustusbij de weg zetten.
groet,
Met vriendelijke
Het speelweekbestuur.
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PINKSTEREN.
Dan stort Ik mijn GeesÍ uit over ieder mens.

.
)

Dit is geen wazigfeest rondomeen oud gegeven,
het daagtje veeleeruit tot een hernieuwdbeleven
van 't feit dat God, de Geest,ook in jou hartwil wonen
om je gewoonals menszijn heerlijkheid
te tonen.
Want als Hij tot je komt,doordrenktHij heelje wezen!
je leertGodsdadenlezen
Je denkenwordtvernieuwd,
in 't dagelijksmanifegtvan doorgaanskleinedingen.
Je merktdat overalZijn krachtje blijftomringen.
Je vind de juistetoon,je leertje af te stemmen
op zijn bevelvoorjou! Je laatje niet meer remmen
door menselijkgetoben stoffelijkezaken.
Je voeltdiep in je harteen nieuwedurf ontwaken.
Je ziet langswelkeweg God jou wil latenlopen,
want daar alleenhoudtHij de hemelvoorje open.
De hemel,die de hel uit je verziekteleven
daadwerkelijk
verdringtdoorje weer zichtte geven
op Gods betrokkenheid
bij wat jij moet verstouwen.
Je weet nu dat je Hem ook daarinkuntvertrouwen!
Het wondervan GodsGeestblijftzich in alletalen
voor elk die daarombidtuitdrukkelijk
herhalenl
Want Pinksterenis een feestdat mensendiep wil raken
e n . . . h u n g e l o o fi n G o d u i t b u n d iw
g a a rw i l m a k e n .
Uit: Leven van genade - Truus van der RoesÍ.
NIEUWSVAN B.V. R.O.D.
We hebbenop 5 april(alweereen tijdjegeleden)een BonteAvondgehad
en het was beregezellig.
De opkomstwas matigmaarwe gingentot in de
kleineuurtjesdoor.ledereenheeftwel een keer gezongen,en we kunnen
zeggendat het een geslaagdeavondwas.
Oproep:De voorbereidingvoor het Dóstfeestloopt op rolletjesmaar wij
zijn nog steeds op zoek naar mensendie foto-, video-materiaal
hebben
van de afgelopen10 jaar Bv ROD.Ook zijnwij op zoek naar mensendie
op de braderieof rommelmarkt
willenstaan.Je kuntje hiervoortot 1 juli
opgevenbij LindaHamming,Kooistraat
7, 0595-551277.
Foto-en videomateriaalkan hierook ingeleverd
worden.(Materiaal
blijftuw eigendom).
NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD.
Bezoek Helmantel
Wij herinnerenu nog even aan het bezoekbij de schilder
Helmantelin Westeremden
op dinsdag17 juni,vertrekom
13.30uur bij 't Schienvat.Entree. € 2,50 inclusiefkoffieof
thee.U kuntzich nog tlm zaterdagTjuni aanmeldenbij mw.
Steendam,tel. 551633of mw. Groenhof, tel. 551228.
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Tafeltje dek je
Acht
Op dit moment maken 7 mensengebruikvan deze voorziening.
chauffeursbrengenbij toerbeurt6 dagen per week een maaltijdlangs.
Mocht u gebruikwillen maken van Tafeltjedek je (tijdelijkkan ook) dan
kuntu contactopnemenmet mw. H. de Vries-Kuiper,
KlinkenborgenruegT,
Kantens,tel. 431749,waar u voor al uw vragenoverdit ondenryerp
terecht
kunt.
Zonnebloem boottocht
Wij vertrokken's morgensom 8 uur uit Kantens.Wij werdenom 8.30 uur
aan boordvenruacht
en de boot vertrokom 9 uur.Veelvrijwilligers
hebben
zich ingezetom de mensen naar de boot te brengen.Vanuit Kantens
brachtenTj. Wibbensen S. Steendamvijf mensennaar de boot.Wij gingen varenmet de EurekalV (metaan boord104gastenen 17 vrijwilligers)
vanuitde Farmsumerhaven.
We gingenvia Delfzijldoor het Eemskanaal
tot Ruischerbrugen dan via het Eemskanaalweer terug. Het was een
geslaagdedagtocht.
Wij warenom 17.00uur weerterug.De chauffeursstondenons afweerop
te wachtenaan de kade.
Catr.Steendam.

Dry

udnede p&o...

Pian Nomden,Middelstumerweg
44, Kantens.
Wat was je meisjesdroom?
Veel van de wereldzien en dierenartsworden.
Wat is daar van terechtgekomen?
Eigenlijk
wel redelijkveel,ik ben inmiddels
dierenarts
en reizenheb ik ook
gedaan.
Wat is je hobby?
Volleyballen,
zwemmen.
Wat ís je favoriete vakantiebestemming?
Wij gaan eigenlijknooit2 keer naar dezelfdebestemming,dus een favoriet plekjeheb ik niet.Meestalkiezenwe ietswaar we makkelijkde natuur
in kunnen. Steden bekijkenis in elk geval niet aan mij besteed.ln
Nederlandzou ik de waddeneilanden
kiezen.
Wat is het leukste aan je woonplaats?
De ruimte,het vrijewonen.Datje snel mensenleertkennenen dat je toch
die socíalecontrolehebt.
Wat is het minstleuke aan je woonplaats?
Dezelfde sociale controle. De levensgevaarlijke
Middelstumerweg,er
wordtveel te hard geredenen de verlichtingis slecht.
Welk boek heb je voor het laatstgelezen?
De Passievrucht
van KarelGlastravan Loon.
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Welke film heb je voor het laatstgezien?
Dat is al erg lang geleden,maar volgensmij was het een flutfilmmet
SandraBullock,28 days.
Wat is je favorietet.v. programma?
Cold Feet,nu helaasafgelopen.Dit was het nieuws,Kopspijkers.
Waar heb je voor het laatstsmakelijkom gelachen?
Dat Jan en Daan in een kleinaquariumin Denemarken
aangevallen
werden door platvissendie je mocht aaien. De vissen sprongenopeens
omhoogrichtinghun handenen de reactievanze was erg leukl
Wat heeftje het meestgeraakt?
Vanzelfsprekend
alleellendige
toestanden
in de wereld.Maarwat dichterbij het ziek zijn van mijn vader.
Wat zou je graag nog eens willen doen?
Een kinderboekschrijven.
lk geef de pen door aan Wim Pol, Langestraat,
Kantens.

VERENIGINGDORPSBELANGEN
ROTTUM
Stratenspeeldag/lnsectenwereld
Op woensdag4 juni organiseert
Stichting3VO
weer de jaarlijksestratenspeelmiddag
in het hele
land. Deze stichtingstimuleertinitiatieven
om één keer
perjaar in een dorp of een stadswijkwaarveel kinderenwonen
de aandachtte vragenvoor de verkeersveiligheid
ter plekke.Als actiemiddel wordt dan (overigensmet toestemmingvan de gemeente)een straat
voor een paar uur afgeslotenvoor auto'sen wordener voor de kinderen
ter plekkespelletjesgeorganiseerd.
In Rottumhebbenwij dit nu ook een
aantaljarengedaan,omdatook hierbewonerszijndie met namede doorgaande wegen gevaarlijkvinden voor kinderen.Gelukkig heeft de
gemeenteEemsmondwel enigeverbeteringen
doorgevoerdin Rottum.Bij
geplaatsten dit jaar werd
de in- en uitgangvan het dorp zijn bloembakken
voor het dorp de dertigkilometerzone
ingevoerd.Hoeweler nog wel meer
in het dorp te verbeterenvalt,willenwij ook de dorpsbewoners
zelf vragen
om als ze door het dorp rijdendit met een zeer bescheidensnelheidte
doen.
Dit jaar heefthet bestuurbeslotenom de speelmiddag
voor de kinderen
op een anderemanierin te vullen.Op 4 juni mogende kinderenals uitstapje mee voor een bezoekaan de Insectenwereld
te Leens. Kinderen
die mee willenmogenzich om 15.25verzamelenbij het dorpshuis.De
ledenvan de VDR zullennog een uitnodigingontvangenvoor deze dag.
Mocht u deze middagal rijdendedoor het Rottumdenkenwat is het hier
toch rustiggeworden?Wij hopenevenweldat u toch uw snelheidwilt aanpassen,aangezienwe nietelke dag onze kinderenuit veiligheidsoverwegingenkunnenevacueren.
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KANTSTERJEUGDHONK.
H a l l om e n s e n ,
Op woensdag3O april haddenwe 's avondsin het KJH een Oranjefeest
georganiseerd. was een gezelligeavondlWel vondenwe het jámmer
.Dat
dat er maar weinigmensenwaren want het feest was bedoeldvóor jong
en oud! Maarbuitendat hebbenwe het wel gezelliggehad!!
De activiteiten
_tf yg il jgni qlal_organiséren i,1i oetend. we gaan
namelijkeen GROTEAUTOWASDAGhóuden!Op záterdag7 JUN; kunt u
uw auto parkerenop de parkeerplaatsvoor het jeugdhonÈen zorgen wij
dat uw autoer voormaar5 EUROweersplinternieurí
uitziet!Dus auto,s...
kom maar,kom maar!l!!
Jongerendie twaalf
een keer
.laarzijnen oudermogen,onderbegeleidíng,
bij ons in het jeugdhonkde muzíekdraaiendie zij leu-kvinOeË.Hiervoor
kunje j9 opgeven.ín hetjeugdhonkzelfof andersoil Lee Colsteá.Je moet
natuurlíjk
wel je eigencd's meenemen.
Dus geefje op, neemje vriendenmee en laat anderemensenook eens
horenwat jij leukvindt!
j"
jaar en ouderen zou je wel vrijwilliger
willenwordenvan het
Pg.n 16
KJH,dan kunje je hiervooropgevenin neir.lÈof bij tee coÈiee.
Vriendelijke
groet,
de bestuursleden
van het KantsterJeugdhonk.

OP ROAKELDAIS.
Voorverkoopdoorfopendekaarten met korting in het Op Roakeldaiskantoorte Warffum,OostervalgeS2a-53:
vrijdag 13 juni 19.00-21.00
uur maandag
uur
- 16 juni 14.00-16.00
zaterdag14 juni 10.00-12.00
uur dinsdag 1T juni 14.00-16.00
uur
De kaartenkosten28 euro in de voorverkoóp,
daarna3s euro.
Pasfotomeenemenen uitsluitendcontantebetalíng.
Muzíek na 23.00 uur in de horecahalOp Roakeldaisterrein,
catering
Partycentru
m-Renderi
ng.
Zaterdag21 juni 23.00uur RadioBNN
Drive-lnshowmet D.J.Cor
5 euro
Vrrydag
27 luni 23.00 uur DiepTriest
7Tz euro
Zaterdag28 juni 23.00 uur Melrose
7yz euro
combikaartenvoor de drie avondenin één voor lTTz euro
voo-rverkoopin w{ylbij super de Boer en jeugdsoossjelter.
wins_tt_m
blj
Snuffel
Mode,
HoofdstraatO. í ei in UithuízenbrySnuffel
!1
Mode,Blink6.
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C.S.C.W./ FEESTCOMITE
Kort geledenhebbenwe een vergaderinggehadwaarinwe onze activiteiten voor het komendejaar hebbenbesproken.
Op zaterdag30 augustusgaan we in samenwerkingmet het jeugdhonk
lk heb al wat ideeëngehoorden het
organiseren.
een grootna-zomerfeest
belooft heel spectaculairte worden. Houd deze middag en avond dus
alvastvrij!
10 oktoberzettenwe een speurtochtuit in Kantens.Dit is
Op vrijdagavond
voorjong en oud,een gezelligegezinsactiviteit!
In oktober/november
organiseren
we het St.Antoniusconcert.
Hier moeten
we nog verdereinvullingaan geven.
Wij zijn allemaalenthousiastmet de voorbereidingen
begonnenen u hoort
meervan ons!
binnenkort
AGENDASCHIENVAT.
Wat betreftde activiteiten
die in het Schienvatplaatsvinden,loopt
het seizoenten einde.
Dit is voorlopigde laatsteagenda in 't Lougnijs.In september
gaan we weer van start.
l t a l i a a n ks o k e n .
2 juni
1 9 . 0 0u u r
Zelfverdedigingscursus
4, 11,18 juni 13.30uur
voor meisjes.
Vergadering
23 juni
19.30uur
GemeenteBelangen.
KONINGIN
NEMARKTGESLAAGD.
De jaarlijksekoninginnemarkt
heeftditjaar veelpubliekgetrokken.
Tussen
bekendegezichtenzatenook veel onbekende.Er wareniets meer stands
dan voorgaandejaren, zodat het rondjede kerk aardiggevuld was. De
kinderenkondenknutselenen de heerJanAbelslieper voor hen als ballonnenblazer.
Twee vreemdesnuitersmet een kar vol rariteitenprobeerden geld voor het jeugdhonkin te zameÍen.De prijsvoor de mooistaangekledestand ging naar de familieDoornbos,die spullenten bate van
Afrika verkocht.
Al met al was het een geslaagdeochtend.
CSCWFeestcomité.
.t SPRUDDERNUST
BESTAATTIEN JAAR.
Zaterdag21 juni groot feest.Om 13.30uur zijn allekinderentot en met 12
jaarvan hartewelkomin de speeltuin.
We gaandan leukedingenbeleven.
Tjip de clown komt,je kuntje latenschminkendoor de clown,er is een
paard/pony
waarje een rit op kunt maken.Er zijn ook nog anderespelletjes (voetbalspel
letjes)
Tussendoor
wordter gezorgdvoor gratisdrinken,een suikerspinen veel
anderelekkernijen.
Ook ouders,opa'sen oma'szijn natuurlijkvan harte
welkom.Het geheleprogrammaduurttot ongeveer16.00uur.
ln de speeltuinis koffieen drinkenverkrijgbaar.
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FESTIVAL'MOOIGARRELSWEER',
Plaats:Garrelsweer,
langsen op het Damsterdiep.
Datum.donderdag29 mei (Hemelvaart).
T i j d :1 4 . 0 0 - 1 8 . 0u0u r .
Entree.gratis.
presenteertMooi Garrelsweereen selectievan de
Op Hemelvaartsdag
betereamateurkunstuit Noord-Groningen
aan ieder die het wil zien. Op
podia in twee bochtenvan het Damsterdieptredendiverse
verschillende
groepen, solisten en ensemblesuit het gebied van het Regionaal
Cultuurplan
Noord-Groningen
op.Aan de noordkantvan het Damsterdiep
vindtde bezoekereen kunst-en cultuurmarkt.
Een breed scala aan groepenuit de noordelijkegemeentenmaakt zijn
opwachtingin een doorlopende
voorstelling
op de podiadie op en bij het
Damsterdiepin Garrelsweerwordengebouwd.
Alle groepentredentwee of drie keer op, zodatniemandzijn of haarfavorieteacts hoeftte missen.
De toeschouwershebbenvanaf de oeversen straateen prachtiguitzicht
op ondermeerde bluesgroepTuneboneuit Uithuizen,de streetdancers
van New Inspiration,
het levensliederenkoor
Biggelmeeuit Winsum,de Big
Band New Mean Swing Machine,de popgroepvan het IVAK en de
TexMexgroep
Tekielja.
Yellowisch
SummerEveninguit Eenrumbrengtakoestische
pop- en luisterliedjes.
Voor de bevolkinguit de wijde omgevingvan Mooi Garrelsweeris er
Hemelvaartsdag
dus genoegte beleven.We hopendat het een prachtige
wandeldagwordt.En dat u her en der tussentwee en zes uur heerlijkwat
kunsten cultuurkuntopsnuiven.

VOOR DE JEUGD.
Twaalf knopen
Op de tekening liggen
twaalf knopen in een vierkant. ledere rij bevat vier
knopen. Kun jij nu van
dezelfdetwaalfknopeneen
vierkant maken met vijf
knopenin iedererij?
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Rekenpuzzel
In deze rekenpuzzel ziin
de cijfers vervangendoor
tekeningetjes. Gelijke
afbeeldingen ziin gelijke
cijfers.Probeernu eens de
cijferste vinden,die in de
plaatsvan de afbeeldingen
moetenkomen.

urt
4
llro;ef :3
+6

Het gebroken glaasje
Op de tekening zie 1e twaalf
glaasjesstaan.Ze staandaar
echter niet zo maar. Ze ziin
namelijk op een sPeciale
Als je naar
manierneergezet.
zulje zien
kijkt,
stippellijnen
de
dat de glaasjeszes rijen van
elk vier glaasjesvormen.
Op een dag werd er een
glaasjegebroken.De eigenaar
van de glaasjesvond dat niet
zo heel erg, want hij kon nu
ten minste weer een nieuwe
opstellinggaan bedenken.Na
enig nadenken zette hij de
glaasjes zo neer, dat ze nu TIEN rijenvan elk drieglaasjesvormden.
Hij deed dat dus met dé elf glazendie hij nog over had. Kun jij dat ook?
-om je alvastwat op
Hót is nietzo heel eenvoudig.Daaromhebbenwe je
gegeven
die je moet maken
weg te helpen-een gedeeltevan de tekening
vier hoekpunten
de
Op
juiste
zetten.
neer
te
manier
orn-deglaasjesop dé
van de rechthoekdie jê ziet staan,komenvier glaasjeste staan.Op iedere lijn mag je in het middenook nog eenseen glaasjezetten.op de middelstelijnkomendrieglaasjeste staan'
Probeerjij nu maareensde figuuraf te maken'
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I N G E S P R E KM E T
Deze keer ben ik in gesprek
met Jaap Werkmanen Klaas
Werkman.Ze zijn met de vut,
hebben dus veel vrije tijd,
redengenoegom ze een keer
aan het woordte laten.
Op dit momentdoen ze veel
vrijwilligerswerkvoor onze
speeltuin,maar hoe begon dit
allemaal?
Op een gegeven moment
vroeg JacobWever'mijof ik er
iets voor voelde om de speeltoestellenaf en toe te controleren in de speeltuin'Spruddernust'.Ze haddendaareigenlijk
een vuttervoor nodigdie het in alle rust kon doen. Zo ben ik eigenlijk
betrokkenbij de speeltuin,aldus Jaap Werkman.We doen het al vanaf
april2000.
Bij elk speelapparaat
is een boekwerk.Als er ietsaan mankeertdan noteren wij het of we reparerenhet meteen.Als we het zelf niet kunnendan
gevenwij het dooraan de mensenvan 'Werkop Maat'.Diezijngehuisvest
in Uithuizenin de oude lageretechnische
school.Zij keurenéén keer per
jaar alle toestellen.Als er een toestel wordt afgekeurd,dan zorgt de
gemeentevoor een nieuwtoestel.
Zo is jammer genoeg het kleinebabyschommeltje
laatstook afgekeurd.
Deze is toen nog gemaaktdoor de naar MiddelstumverhuisdeHans
Westra,die toen in de Kooistraat
woonde.De veiligheidseisen
zijn tegenwoordighoog en de Arbo speeltook mee.Zo kon er met het schommeltje
eigenlijkmaarweiniggebeuren.
Als het zomerseizoeneindigten de speeltuinop slot gaat halenwe het
houtwerksamenvan de toestellenaf. In de wintervoorzienwe het houtwerk van een nieuwelaklaag.En als het seizoenweer begintzorgenwe
er voordat sommigetoestellen
een nieuwlaagjeverf hebben.Zo hoortde
wip-wapop het grasveldjein de Kooistraater ook bij. Deze is helemaal
geverfdin het voorjaar.En natuurlijkmaken we samen het houtwerker
weer op.
Als we daardan mee bezigzijn,vragenkinderenons al wanneerde speeltuinweer opengaat.Dat is heelleuk!
Onder de toestellenzijn nu rubberenmattengekomenvoor het vallen.
Zand was ook een mogelijkheid,
maar dat moestdan iederjaar worden
vervangenmet het oog op katten.
Het grasmaaien
doenwe ook,en somsdoet NicoOmta het ook wel. Ook
de goot buitende speeltuinhoudenwe onkruidvrij.
Van de gemeentehoorden wij al dat de speeltuiner netjesbijlag.Eigenlijkmoeter wel een nieu-
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dê Delthe
woninsstichting
Postbus
2 - 9988ZGUsquert
rel.05e5-423106
t Fax.o5e5-42504e
Raadhuisstraat
5, 9988REUsquert

Het kantooris geopendvan maandagtot en met vrijdagvan 8.30-12.00uur. Men
kan hierterechtvoor algemeneinformatie,
inschrijving
voor een woning,informatie
('s morgenstusoverbetaÍingen
enz. en voor het meldenvan onderhoudsklachten
sen 8.30-12.00 uur).Tel.0595-423106.

THUISZORG GRONINGEN0e00BG1
s (22centperminuut)
Vooralle inwonersvan de provincieGroningen:
24 uur per dag,7 dagenper week.
Hoofdkantoor:
LaanCorpusden Hoorn104
P o s tb u s7 0 7 ,9 7 0 0AS G ro n i ngen.
Te| .09008615.

Wijbieden:
. Huishoudelijke-,
* Verzorgende-,
. Verpleegkundige
zorg
. Thuisalarmering
" Uitleen
vanhulpmiddelen
en
verpleegartikelen
. 0uderenKindzorg

.
.
.
-

V oedi ng
endi ëti ek
envoorl i chti ng
Gezondhei dscursussen
Ergotherapie
LedenService
Raadleden,
Werken Sociaal
Maatschappelijk
NoordGroningen,
tel.050-3033399,

Provincialeuitleenpunten
Zelfhulpmiddelen
Zie in de
halenof brengenkanbij een aantallokaleuitleenpunten.
telefoongids
van 1999,onderuw woonplaats
de Thuiszorgvermelding.
De locatiesGroningenen Veendamvan het Hulpmiddelen Centrum Groningen
hebbeneen besteldienst
voor hulpmiddelen
die bezorgdof gehaaldmoetenworden.
Uithuizen,Schoolstra
aï 35I 37. Teleloon
:0595-431647.
LocatieGroningen,
Rijksweg130 b, Groningen.
Telefoon:
050-5421811.
Geopendvan maandagUmvrijdagvan 16.30-17.00
uur.
Wordt lid van Thuiszorg Groningen voor meer zekerheid,gemak en service.
Voor meer inÍormatie bel met: 0900 8615 en vraag naar de Leden Service.
StichtingKraamzorg'Het GroeneKruis'
lnschrijvenen oproepenkraamzorgen vragenrondomzwangerschap,
bevallingen
kraamperiode.
Tel.050-3686250.
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