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HuisaftsenWarffum,Baflo, Usquert
1, Baflo
23-24dec.
H. Visser,W.deZwijgerstraat
...0595-422515
25-26dec.
J.S. Smits,Oostervalge51, Warffum
...0595-422490
30 dec.
J.S.Woltjer,Wadwerderweg
3, Usquert........0595-422831
1, Baflo
31 dec./1jan. H. Visser,W.deZwijgerstraat
...0595-422515
06-07jan.
J.S. Smits,Oostervalge51, Warffum
...0595-422490
H. Visser,W.deZwijgerstraat
1, Baflo
13-14jan.
...0595-422515
20-21jan.
J.S. Woltjer,Wadwerderweg
3, Usquert........0595-422831
27-28jan.
...0595-422490
J.S. Smits,Oostervalge51, Warffum
HuisartsenMiddelstum,Stedum en Kantens
24-24dec.
F. Oosterhuis,
Kampweg21, Stedum............0596-551323
25-26dec.
F. Oosterhuis,
Kampweg21, Stedum............0596-551323
30-31dec.
S. Gerbens,Menthedalaan
2, Middelstum....0595-551518
H . M u u r l i n gG, r a c h t s t r a 8
06-07jan.
a ,t M i d d e l s t u m . . . . . . . 0 5 9 5 - 5 5 1 5 1 9
13-14jan.
F. Oosterhuis,
Kampweg21, Stedum............0596-551323
20-21jan.
S. Gerbens,Menthedalaan
2, Middelstum....0595-551518
27-28jan.
H. Muurling,Grachtstraat
8, Middelstum.......0595-551519
Tandartsen
Op zaterdagen zondagis er een spreekuurom 11.00 uur en om 17.00uur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandarts na telefonisch
overlegte consulteren.
21-22 dec.
23-24 dec.
25-26dec.
27-28dec.
29-30dec.
3 1 d e c .1i j a n .
2,3,4jan.
06-07jan.

P.G.Schoorel,Spijk
...0596-592334
P. Stomp,Warffum
.......0595-422261
D.L.W.de Graaf,Eenrum
.....0595-491949
l.H.van der Honing,Winsum
........0595-442244
F.H.Bennink,Ten Boer........050-3022720
of 0595-464433
B . M .v a n d e r V e e r e ,L o p p e r s u m . . . . . . . . . . . . 0 5 9 6 - 5 7 2 8 1 8
P. Brouwer,Uithuizen...
.0595-431642
J.D. Buwalda,Bedum
...050-3013994

Dierenartsen
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050-3014260.

VAN DE REDACTIE.
Als allesvolgensplanverlooptdan ontvangtu dezeeditievan 't Lougnijs
vlak voor de Kerstdagenop uw deurmat.Zoalsaltijdvindt u in dit nummer
het plaatselijke
nieuwsen de laatsteberichten
van de clubsen verenigingen en dergelijke.
Ook víndtu in dít nummereen kerstoverdenking,
óen
aantal kerstverhalenen een interviewafgenomenin het buurtéchap
Bethlehem.
Wij van de redactiewilleniedereenbedankendie ons geholpenhebben
met het verschiin_en
van 't Lougnijs.In het bijzonderbeóankenwij hierbij
FannyDijk-Dobdie weer geheelbelangeloos'tLougnijsbezorgdÍreeftin
ons verspreidingsgebied.
Zo rond de Kerstdagenzal zij een aitentievan
ons onfuangenvoor weer een jaar inzetvoor ,t Lougnijs.
En zo zíjnwe alweergekomentot ons laatstenummerin dit eerstejaar van
het nieuwemillennium.
Eenjaar wat is omgevlogen.
We wenseniedereenPrettigeKerstdagen
èn een GelukkigNieuwjaaren
eindjanuari2001hopenwij u weerte begroetenmet een nieuwnummer
van 't Lougnijs.
ONTVANGENGIFTEN.
In novembermochtenwij de volgendegift op onze bankrekening
ontvangen:
M w .E . M . - 8 . t . 2 0 . - .
Wij dankenu voor uw bijdrage.
OPHALENOUD PAPIER.
Za'terdagmorgen
3 februariom 9.00 uur bij de weg.
Bij klachtenkan men zich wendentot de contactpersoon
van peuterspeelzaal 'Poppedijn',PatriciaKeizer,tel. 551428.
Papieren kartongebundeldof in dozenbij de weg zetten.
OPHALENKLEIN CHEMISCHAFVAL/ KLETNEELECTRTSCHE
APPA.
RATEN.
Donderdagochtend
9 januarikomt de chemokarlangsom uw kleinchemischafualvan huiste halen.Zet de gelekaaftop eén vanafde weg duidelijkzichtbareplaatsvoor het raam! Uw afval wordt dan vanaf uw huis
meegenomen.
Buitende bebouwdekom zal kleinchemischafuafop afroepwordenopgehaald. U kunt daarvoorbellen met het Vuilverwerkingsbedrijf
fVooidGroningente Usquert,tel. 423190.
Ook kleine electrischeapparaten,zoals: koffiezetapparaten,
strijkijzers,
broodroosters,
boormachines,
electr.tandenborstels
etc. kunt u meegeven
aan de chemokar.

VREDE
Wanneerstraksde kerstklokkenluiden,
Kaarsen branden ín de duisternis,
Dan wil 't zonder meer beduiden,
Dat het Kerstfeestop handen is.
Een poëet vraagt't in zijn gedícht,
Men gebruíkt't woord in menig rede,
En zingt't bij 't flikkerendkaarslicht,
Over de zo verlangde 'VREDE'.
Heeft't zingen van 'Vredeop aarde ....'
En 'in menseneen welbehagen....'
Eigenlijk nog zin en waarde,
Om 't alleen te doen op die dagen?
Men heeft zo weinig vertrouwen,
ln overheiden medemens,
Op 'VREDE'moet ieder bouwen,
Dat alléen moet zijn, 'íéderswens'.
Oorlogen zijn er dan niet meer,
Men leefde dan weer tevreden,
Dit moest strekken tot iéders eer,
Een oorlog werd dan vermeden.
Men kan dan met eerbied zingen,
Het 'Stille Nacht - Heilige Nacht',
En ook'De Herdertjesgingen ...'
Want iédereenhoudt dan de wacht!
Moge het komende Kerstfeest,
Vreugdeop deez' aarde geven,
En 'VREDE'b| iéder het meest,
Dan is er geluk in 't leven.

EEN SPOORVAN KERST.
De Sint-Pieterskerk
in 's-Heftogenbosch
heeftin de jaren zestigeen pastoor gehaddie van elektrische
modeltreintjes
hielden jaloerswas op de
prachtigekerststallen
van anderekerken,vooralop de reusachtigekerstgroep met honderdenopgezettedieren in de Sint-Janskathedraal.
In
Brabantis het een familietraditie
dat men na het kerstdinervan kerststal
naar kerststal
trekt- minderleukebeeldengroep
wordennatuurlijk
al snel
overgeslagen.

'zijn'kerststalte lokken,
lederjaar probeertde armepastoormensennaar
beestenin de immenseSint-Janwerd steedsgroter:
maarde hoeveelheid
kon ons pastoortieniet op. En ook andere
tegen zo'n publiekstrekker
Daaromkreeghij
Bosschekerkenhaddenveel mooierebeeldengroepen.
mindervolk in zijn kerk - en mindergeld in de collectebuselk kerstfeest
sen. Dat zaI onzegeestelijkeniet lekker.
zat hij in de sacristieaan
Toenkreeghij een lumineusidee.Maandenlang
en zag de pastoordus
zijntreintjeste knutselen.lk was toen misdienaartje
dagelijks,maar ook ik kwam er niet achterwat hij nu preciesbekokstoofde. Het nam hem wel helemaalin beslag:zelfs zijn jaarlijksebedevaart
sloeghij over.Toenkwamde plechtigekerstnachtmis.
De Sint-Pieterzat stampvol,want men had gehoorddat er iets bijzonders
ging gebeuren.Van de kerststalwas nietste zien: een groot gordijnontnam de kerkgangerhet zicht.Na een gloedvollepreektrok de pastoorhet
ging door de kerk:men zag
voorhangsel
weg. Een golfvan teleurstelling
alleeneen kaal stalletjezonderbeelden.Toenpaktede pastoorhet bedieHijdrukteop een knopen er begon
ningspaneel
van zijnmodelspoorbaan.
iets te zoemen.Vanachtereen kerstdenverschenenJozeÍ en Maria,die
De
de armzaligestalbinnenduwden.
het kindjeJezusin een kinderwagen
waaropde beeldenstonden,waren bijna niet te zien.
treinwagonnetjes
Linksen rechtskwamendaarnade os en de ezeloverde bijnaonzichtbagingende herdersen hun schaapskudde
re railsaanrijden.Vervolgens
Ook een engelenkoor
over het ingenieuzespoorweg-emplacement.
naderdein sneltreinvaart
de HeiligeFamilie.Ten slotteverschenende
koningenmet kamelenen gevolg.
Razendsnelging het nieuwsrond: 'De Sint-Pieterheeft een elektrieke
kerststal!'Dat jaar kreeg de bewegendekerstgroepvan de Sint-Pieter
elk kwartier
meer bezoekdan het beestenspulin de Sint-Janskathedraal:
gaf de pastooreen voorstelling,
de heledag door.Pas op 6 januariliet hij
de beeldenvoor de laatstekeer rijden.Hij had nog nooitzo'n zááálige
kerstgehad.
L . E . O .F a e s ,L o n n e k e(rE n s c h e d e ) .

A D V E N T S K R A NO
SP DE DEUR.
Met de juiste
Adventskransen
horen natuurlijkbii dd decembermaand.
materialen
maniereen krans
en de nodigevrijetijdkanop een eenvoudige
wordengemaakt.ln Engeland
en Scandinavië
hangtmen de adventskrans
veelalaan de voordeur.Dezegewoontewaaitmeeren meerover naarons
We zien kransenmet tal van versieringen;
ze zijn een
eigenkikkerlandje.
warm welkomvoor bezoekers.

FIETSPADKANTENS- MIDDELSTUM.
Het is nog nieteenszo heelveeljarengeleden,dat er geluidenopgingen
om een fietspadte creërenvan Kantensnaar Middelstum.Eén van de
belangrijkste
redenendie hieraanten grondslaglag,was de veiligheid
van
de fietsendebasisschooljeugd
van en naarMiddelstum
Het
te garanderen.
fietspadis er gekomen(nietzonderslag of stoot),het gros van de jeugd
maakt echter,tot mijn stomme verbazing,nog steeds gebruik van de
gewoneweg!
In dezetijd van het jaar,waar het 's ochtensna achtennog grauwis, fietst
men veelalgetweeënnaastelkaar.De kerendat ik fietsersachteropreed,
waarvande verlichting
niet brandde(of niet deugde!),durÍ ik hier niet te
noemen.Op deze wijze schiet het fietspadnatuurlijkvolledigzijn doel
voorbij.
Het lijktmij dat in dezeeen taakvooroudersis weggelegd.Uiteindelijk
zit
niemandte wachtenop nieuweongevallenwaar kinderenbij betrokken
zijn!
JOM.W-S.
7 december2000.
GEMEENTENIEUWS
Ingekomenverzoekenom bouwvergunningen
Er zijnverzoekenom een bouwvergunning
ingediendvoor het:
- bouwenvan een woningmet garage,Stitswerderlaan
9, Kantens
- verbouwenvan een boerenschuur,
23, Rottum
Usquerderweg
N.B. Dit betrefteen kennisgeving.
Er kan pas bezwaarwordengemaakt
als Burgemeester
en Wethouders
vergunning
hebbenverleendnaaraanleidingvan de ingekomenverzoeken.
KunstuitleenEemsmond
Vanafvandaagzijn bij de KunstuitleenEemsmond,Havendwarsweg
2 te
Uithuizen
diversenieuwekunstwerken
te bezichtigen.
V R I J W I L L I G E R S D A GV A N D E G E M E E N T E E E M S M O N D O P 2 3
NOVEMBER.
Doarstoof't hin!Mit n kandernoar'De Rank'ien Oethoezen,
aalmoalvrijwilligers van 'TafeltjeDek Je' oet Waaruum, Oskerd en Kannes. 't
Gemaaintebestuur
haarwel 50 nuigd,mor dij warender naitaalmoal;mit
40 hildt wel op.
Nou,tston dergoudveur,hur!Eerstkregenwie n borrelotzo en dou konden wie mor aanschoeven.
Laange,gedektetoavelmit van allesder op en
der aan,en benoamas t den al noarain uur lopt,nou den liektjoe dat aalmoalhaillekkertou.

Bórgmeesternam t woorden von t mooi,dat der zoveulvrijwilligerswazzen ien zien gemainte.Dou kwamwetholderaan beufi en dij von dat ook.
Ook kregenwie aalmoalnog n pen en dou begonnenwie stoadegaan te
eten.Wat was t aalmoallekker!En gezellig!
Tegentwij uur was t oflopenen namenwie weer afschaidmit de woorden:
'Goedgeslaagden voor herhalingvatbaar'.
Een vrijwilliger.
TAFELKRANS.
Een adventskrans
op tafel is gemakkelijkte makenen komt op een grote
tafelgoedtot zijn recht.Vaakhebbenzevier kaarsen,waarvaniederezondag éen meer wordt aangestoken,zodat er met Kerst dus vier kaarsen
branden.De basisis eveneenseen strokrans.In de strokranswordenvier
kortedikkekaarsenvoorzienvan een houdergeprikt.De kaarsenhouders
zijn metalenbakjesmet een punt aan de bovenkantwaar de kaarsopgestokenwordt en een punt naar benedendie in de kranswordt gestoken.
Hiervoorkunnenook grote spijkerswordengebruikt.Het stro wordt niet
bedekt.Alleen de vier puntenwaar de kaarsenstaan worden versierd.
Toefjesgroen,hulst, besjesen bijvoorbeeldconiferengroen
worden met
krammenvastgezetop de krans. Een dennenappelop ijzerdraad,een
strikjevan zilverdraadop ijzerdraadkunnener als versieringworden bijgedaan.
I N G E S P R E KM E T
Voor in gesprekmet voor het kerstnummerging ik naar Bethlehemonder
Rottum.In de redactiehaddenwe over mensengepraatdie ook tijdens
kerstmoetenwerken.lk kwamterechtop het melkveebedrijf
van de familie Lalkens,waar tijdenskersthet werk op de boerderijgewoondoorgaat.
lk was te gast bij Diederíken Linekeen hun dochterlsa.
Hoe is het om op Bethlehemte wonen?
Lineke:lk heb bijnam'n helelevenhierop de boerderijgewoondmet m'n
ouders.lk kreeg verkeringmet Diederik.In 1992 zijn we getrouwd.We
hebbentweejaar in Middelstumgewoonden daarnazijnwe naar de boerderijverhuisd.
Mijn ouders(famílieVeenstra)zíjntoen naar UsquertverhuÍsd.
Diederik:lk volgdede middelbare
landbouwschool
in Groningen,
en daargevolgdin Oenkerk,voor veena heb ik nog een jaar de praktijkschool
houderij.lk wildeeigenlijkaltijdal wat metdierendoen,en zo ben ik eigenlijkboergeworden.We hebbenop dit moment70 melkkoeien,
20 kalveren
en 20 pinken.
Linekewerktbuitenhet bedrijfals accountmanager
bij de ABN-Amrobank.
voor het Midden-en Kleinbedrijfin de agrariZíj doet daar relatíebeheer
sche sector.Het werk bij de bank en het moederschapis heel goed te
10

c o m b i n e r e n .G e l u k k i g w i l l e n
opa'sen oma'sgraagoppassen,
en is lsa ook graagbij Gees Knot
die dan op haar past.
Diederikmaaktde opmerkingdat
het al wel bijna100 jaar geleden
is dat er voor het laatsteen baby
op Bethlehemis geboren.
Neemt Bethlehemrond kerst nog
een specialeplaats in?
Met kerst komen er altild wel
mensen van de media die van
alles willen weten. Ze komen bij
ons of bii familie de Jong die
naast ons wonen.In de middeleeuwenstond op deze plaatseen uithofvan het kloosterin Rottum.Die
was daar verrezennadatde evangelistLiudgerde plaatselijkebevolking
rond 1200tot het christendomhad bekeerd.Op de wierdeverreesin die
tijd een kapelletje.Een heiligestek kortom.
Linekerkan zich nog herinnerentoen ze driejaar oud was, dat er door de
NCRV-televisie
opnamenwerdengemaaktvoor toendertijdhet programma Muziekin uw straatje.
Eenfoto uit 1973,gemaaktdoorde Ommelander
Couranttijdensde opnamen van het programma,herinnerthier aan. lk zat op een hooipakmet
mijn pop Ursulaen bij mij stondeen pasgeborenkalfjeKitty.Het werd uitgezondenrond kersttijd.
Ook radionoordwas hiertwee jaar geledente gast om met kersteen live
uitzendingte doen. De weermannenJaap Nienhuisen Derk Bosscher
hebbenal een keer,verkleedals Jozefen Maria,bij het bordjeBethlehem
met een ezeltjehier het weer gepresenteerd
met kerst.
Hoe zíet werken met kerst eruit op Bethlehem?
Met kerst gaat het verzorgenvan het vee gewoondoor op de boerderij.
Kerstof geenkerst,maarom half6 beginik te melken.Om een uur of acht
ben ik dan klaar.In de middagkrijgende koeiendan hun 'kerstdiner',
gewoonkuilgras.De boxenwordenaangeharkt,
en we controlerenof alles
goed is. Er kan natuurlijkook een kalf geborenworden,dat gaat ook
gewoondoor.
In de middag,tegenhalfvijf beginthet melkenvan de koeienweer,en het
verzorgenvan de kalverenen pinken.Dan ben ik tegen halt zevenklaar.
Een kerstdagmelkikzelt,en de anderekerstdagLineke'souders.Op 2e
kerstdag's avondsgaan we samenmet en bij familieeten.
Hebben jullie ook hobby's buiten jullie werk?
Bootjevaren. Wij zijn eigenlijkechte 'waddenkrabbers'.
Als wij vakantie
11

houdenvertoevenwij graag op de waddenzeeen op de eilanden.Dan
genietenwij van onze rust.
Het afgelopenjaar is er niets van terechtgekomen,want toen werd ons
dochtertjenet geboren.Ook gaanwe graagop wintersport.Dat wordt nou
geloofik al de tiendekeerdat we samengaan.
Linekeis ook nog voorzittervan VerenigingDorpsbelangen
Rottum.Daar
zit wel veel tijd in, maar het is heel leuk om te doen.Je bent dan echt
betrokkenbij het levenen wonenin Rottum.
Diederikheefthet drukgenoegop de boerderij,
maarbij groteevenementen verleenthij altijdhanden spandiensten,
zoalsbij het bogenmakentijdens het afgelopenbevrijdingsfeest.
Het is hier goed wonenop de boerderijmet onze dochterlsa, onze duitse
dog Plutoen enkelekatten.Ook logeerter op dit momenteen kerkuilin de
ligboxstal.
Bedanktvoor dit interview,en namens't Lougnijsalvasthele fijne feestdagentoegewenst.
G.W.
BERTHALEVERTLEKKERSTEMELK.
STITSWERDER
fn het januariltebruari
nummervan het bekendeNederlandsemagazine
'Onkruid'is
een smaaktestopgenomenvoor melk,karnemelk,
aardappelen en appelen.YoekeNagel- eindredacteur
van het blad en altijdwel in
voor iets leuks,vroeg haar in Stitswerdwonendeneef of hij voor 'echte'
koemelkzou kunnenzorgen.Zo kon onderzocht
wordenof er nu werkelijk
verschilbestaattussen'pakken'melk uit de supermarkten pure koemelk
zoalsde natuurdie biedt.
Op de boerderijvan StitswerderbuurmanJan Oudmanwordt altijd melk
directvan de koe gedronkenen hij steldedan ook voor om hiervoorhun
vaste 'huiskoe'Befthate nemen.Zij levertop hun boerderijde lekkerste
melk,aldusOudman.Saillantdetailis, dat Berthaook niet meer de jongste is met haar elf jaren.
Op de ochtendvan de 2e oktoberwerd in alle vroegtemelkgehaald(boer
Jan begintom 5.30 uur).De melkwerd op 75 gradenCelciusverwarmd,
vervolgens
onderde kraantot 10 gradenCelsiusafgekoeld,
in de koelkast
verder tot 4 graden celsius afgekoeld,in een voorgekoeldthermofles
geschonkenen naarde Kraaybeekerhof
in Driebergenvervoerd,waar om
14.00uur's middagseen proeverijbegon.Deze procedurelijkt ingewikkeld maar hij vrijwaaftdrinkersvan echte koemelkvan besmettingmet
ongewenstebacteriën.
professionele
proefpanel- Caroline
Het door Onkruidsamengestelde,
Verhoevenvan KookschoolVleer in Appelscha,ErlindaLomabaertvan
StichtingVeldin Belgiëen Leo Verdelchefkokvan het vegetarischrestaurant Lembas in Driebergenen een viertal lekenledenriepen huiskoe
12

Befthauit tot lekkerstemelkleverancier
met een gemiddeldcijÍervan 8,6.
De motivatiewas: hij ruikt naar melk,hij smaaktnaar melk,zo zou melk
altijd moeten smaken.Dat bleek bij de regulierepakken nauwelijkshet
geval.Voor Berthamaakthet allemaalnietsuit: zij gaat voorlopiggewoon
door met het producerenvan haar lekkereproduct.
DE KERSTPOT.
De ijzerenpanvormigekerstpottenvan het Legerdes Heilsdie u rondom
Kerstmisoveralaantreftzijn nog overgeblevenvan vroeger,toen gelovigen eten uitdeeldenaan de armen. Zo gaathet verhaaldat de eigenaresse van het KasteelKeppelin het GelderseHummeloop zaterdagvoor
Kerstmisaltijdspek en bonen uitdeelde.Men moest dan wel voor twaalf
's
uur ochtendsaan de pooft staan.Ook in de Achterhoekwerd er veel
getrakteerdop pannenkoeken,
notenof gebak.
DE STERVAN BETHLEHEM.
Er is bijnageen symbooldat zo bij Kerstmishoortals de ster.De ster van
Bethlehemzou volgensde Bijbel heel helder aan de hemel hebben
gestraaldtijdensde geboortevan Jezus.Of die ster echt geschenenheeft
en wat voor hemelverschijnsel
dat dan ook geweestis, is niet te achterverklaringde opmerhalen.Na onderzoeklijkt de meestgeloofwaardige
kelijkesamenstandvan de planetenVenusen Jupiter.Ze stondenwaarschijnlijkzo dicht bijelkaar,dat ze met het blote oog niet meer te zien
waren als twee verschillendehemellichamen.Maar er wordt ook wel
gedachtaan een nova,een oplichtendester,destijdsdoor ChineseastroEen nova verandertplotselingvan een ster die te
nomen geregistreerd.
zwak is om te zien, in de helderstester aan de hemel.Maar misschien
wordt de ware aard van de ster van Behlehemwel nooitonthulden blijft
h i j e e n e c h tw o n d e r. . . .
GEVONDEN!
Op 3 decemberjl. heb ik een mobieletelefoongevonden.Hij is van het
merkPanasonic;
kleurblauw.
Voorinformatie:L. Werkman.tel. 06-25528689.
TE HUUR.
Rottum.
Caravanstalling,
Tel.0595-557473.

()roene I{erstclagl, witte Pasen
Wítte kerstmís, groene Pasen.
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KERSTVERHAAL
Als de kaarsen weer branden
het buiten weer vriest
de kerstboom in huis
z'n eerste.naaldenveiliest
de adventstervoer't raam
gouden glans weer verspreidt
en het huis ruikt
naar gezellígheid
dan is het Kerst.

Als de kerststerweer
in de vensterbankstaat
de voordeur versierd is
met groen
in de kerststalMaria en Jozef
en het kindje
net als toen
dan verlangenwe weer
naar een kerstverhaal
en ontwaakter een kind
in ons allemaal.
MarÍeke de Jong.
Uit: De balans van de oude man

FEESTELIJKE
HEROPENING
B A R C A F E T A R I A ' D EP O S T H O O R N "
1 decemberjl. werd bar cafetaria'De Posthoorn'
feesOp vrijdagmiddag
telijkheropenddoor wethouderEisinga,en de voormaligebaas dhr.Otto
Pakes.Omdat het de laatsteweken nog steedsmooi weer was, kon de
gehelebuitenkant
nog in frissekleurengeschilderd
worden.Veelmensen
maaktendan ook graaggebruikom kenniste makenmet de nieuweuitbaterReinderWypkema.Ook in de avondurenmaaktenveelmensenhierv a n g e b r u i ko m R e i n d egr e l u kt e w e n s e n .
Voordezespecialegelegenheid
tradde band'JohnnyBlue& the race'op.
Door een geweldigmuzikaaloptredenwas het een geslaagdfeest.Ook
Gerrituit NoordNederlandkwamvoorbijmet de nodigehumor,en bracht
een toostuit op het nieuwebestaanvan de Posthoorn(ziefoto's).
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DE SINTIS WEER IN
KANTENSGEWEEST.
Sinterklaas
en de Pietenkwamen
weer met de bootaan in Kantens.
ZelÍs twee motorpieten,die kwamen op een 'Ducati'aanscheuren. Een dikke honderdkinderen
stondenbij de molen de Sint op
te wachten. Het was heerlijk
weer, het was niet te koud. De
Sint is met een rijtuignog door
Kantensgereden met de kinderen en Pietenen ouderser achter
aan. Samen gingen zij naar het 't
Schienvat waar ze onder het
genot van een drankje en een
handjevol pepernotengenotenvan het toneelstukdie de Pietenspeelden.
Na aÍloopwerden er prijzenuitgedeeldaan de kinderendie de mooiste
knutselwerkjes
haddengemaakt.
'de Klinkenborg'was
op de basisschool
de Sintook aangekomen
met zijn
specialecamperbus,
wantde bootkon nietdoor de Bredewegenz.,enz.

KERSTFEESTIN ROTTUM.
De 'StichtingRottumerKerk' organiseertop 2e Kerstdag,dinsdag 26
december,om 19.00uur traditiegetrouw
weer een 'Kerstfeestvoor iedereen'.
Het zal, net als in de voorgaandejarenweer een ouderwetsfeestzijn met
een prachtigversierdekerstboomen veel kaarsen,die voor een warme
sfeer zorgen in de dorpskerk.Deze kerk staat op dezelfdeplaats waar
ooit,eeuwenlang,
de monnikenvan het beroemdeRottumerkloosterGods
lof zongen in de Kerstnacht.Deze kerk staat ook dicht bij 'Bethlehem',
'bie
ryaarvolgensThais' Joapje,de Here Jezus geborenwas, namelijk
Elemoaop koustal'.
Kunt u een betereplaatsbedenkenom dit grotefeest te vieren?We zingen oudebekendeliederen,luisterennaarhet Kerstevangelie
en naar een
kerstverhaal
en drinkenna aÍloopin het dorpshuis'Kloosterstee'
met z'n
allenwarme(of koude)chocolademelk.
Aan dezefeestelijkedienstwerkenmee:de zanggroep'Runamara',Mirte
Sprengeren Roos Mennesop dwarsfluit,
MartinSprengeruit Harendie
het orgel bespeelten het kerstverhaal
vertelten ds. g.A.C.W.Ockels uit
Garsthuizen.
ledereen.grooten klein.is zeerwelkom!

16

IMMANUEL.
'En men zal Hem de naam lmmanuëlgeven, hetgeen betekent:
God met
ons'.
Kerstfeestis het feestvan de vervuldebeloftenvan God. Hier is duidelijk
geworden,dat God zijn beloftenvervult.Op zijn beloftenkunnenwe aan.
De beloftenvan de komstvan de Messiaszijn nauw met de heilsgeschiedenis van lsraël verweven.Abrahamkreeg reeds van God de belofte:'
gezegendworden'
......en met u zullenalle geslachtendes aardbodems
(Genesis12:3\.
Daarnahebbenvele profetenop de komendeVerlossergewezen.Als een
rodedraadlopende beloftenvan de komstvan de Messiasdoor het Oude
Testament.God heeft ze vervuld,toen Hij Jezus, zijn Zoon, als kind op
dezeaardegeborenlietworden.Ziin naam,Jezus,de Zaligmaker,is door
God vastgesteldevenalsde naam lmmanuë1,
God met ons. Deze naam is
als een programma,waarinnog veel anderebeloftenvan God zijn opgenomen.
God met ons. Dat betekent:we zijn nietalleen,wanneerwe in Hem geloven. Hij maakthet waar,als Hij zegt:'En zie, lk ben bij u al de dagen,tot
aan de voleindingder wereld'.Dat betekenttoch,dat er geen dag voorbij
gaat, waarinHij niet achterons staat.Ook wanneerhet om ons heen zo
donkeris, dat we zijnnabijheidnietmerken:Hij is er. Hij begeleidtons op
onze wegen.Wanneerwe daaraandenken,daar mee leven,kunnenwe
rustigzijn.
God met ons! lmmanuël!OmdatJezuszijn levenvoor ons heeftgegeven,
verdedigtHij ons ook als de vijandvan ons leven,de satan,ons aanklaagt.
Waarde Opgestane,de Overwinnaar
over zondeen doodvoor ons is, wie
kan dan nog tegen ons zijn?
Uit:Om mee te beginnen.
M.M.

't
Hangt
Us met Kerstmis aan de twíjgen
ge zult met Pasen palmen kríjgen.

17

PROFETIEVAN JESAJA.
Er wordt een kínd geboren:
God Zelf zal met ons zijn;
Hij zoekt wat is verloren,
Hij zal een Raadsmanzijn.

Het kínd dat al ons lijden
eens op zijn schouders torst
en dat ons komt bevrijden,
dat is de Vredevorst.

Het kind dat eens zal komen,
dat met de duivel spot
en onder ons komt wonen,
dat is de sterke God.

Groot zal Gods heerschappijzijn
in't rijk, door Hem gesticht;
zijn volk zal eeuwig vrij zijn
en leven in zijn licht!

Het kind van Gods behagen
zal komen op zijn tijd;
het zal de Godsnaamdragen:
Vaderder eeuwigheid.

Nel Benschop
Uit:Wit als sneeuw.
M.M.

HET NICOLAICONSORTTREEDTOP.
1e concefivan het 1e lustrumjaar.
Het NicolaïConsofttreedtop: op 20 januari2001om 20.00uur in het kerkje te Stitswerd.
Kaartenà Í.12,50voor dit concertkunnenvanaf 5 januariwordengereserveerdop telefoonnummer
0595 - 552741(op het antwoordapparaat
insprekenhoeveelkaartenen voor wie) en -indiennog voorradig-op de
avondvan het concertin het Dorpshuis
van Stitswerdvanaf19.00uur.
Het NicolaïConsoftgeefthaar eersteconceftin dit voor hen specialejaar
in het kerkjevan Stitswerd.ln 1995is dit barok-ensemble
opgericht.Het
bestaat uit: Jitske Steendam,sopraan;Robert Pot, fluit; Adolph Rots,
orgel.Als specialegast heefthet consortde cellisteJoke Mennesuitgenodigd.
Voor dit bijzondereconcertleentde orgelfirmaMense Ruiterhaar kistorgel aan het Consort,zodathet NicolaïConsoftdit concertkan geven in het
sfeervollekerkjein Stitswerd.
Op het programmastaan werkenvan Bach,Telemann,Purcellen Arne.
Alhoewelhet Bachjaarvoorbijis, staaner veel werkenop het programma
van het Nicolaï Consoil van de grote Thomas-cantoruit Leipzig. Het
NicolaïConsortlegt zich vooral toe op het uitvoerenvan werken uit de
Barok. Ook werken van de evenknie van Bach uit Hamburg, G.P.
Telemann
Dit maakteen verge, zijn op het prgrammavertegenwoordigd.
lijkingtussenbeidecomponisten
mogelijk.In hun tijd was Telemannde
meestgevierdevan de twee, maar nu denkenwe daar andersover.
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ThomasArneis de belangrijkste
Engelsecomponist
van de 18e eeuw.De
vele theaterwerken
van zijn hand zijn grotendeelsvergeten,maar ieder'RuleBritannia'.
een kent het door hem gecomponeerde
Henry Purcell,vanaÍ 1667 hofcomponistaan het Engelsehof, is de
Engelsemeestervan de vroeg-barok.Eén van de twee in het programma
opgenomenwereldlijkeliederenbegintmet een wereldberoemd,
lichtveranderdcitaatvan Shakespeare- 'lf music be the food of love, sing on'.
Omdatde sopraanhier alleenzingt met de bassocontinuo,kan de tekst
goed tot zijn rechtkomen.
Inlichtingen
en boekingen:Stitswerderweg
4, 9999 XJ Stitswerd.

NIEUWJAARSVISITE.
Op zaterdagavond6 januari 2001 wordt de jaarlijkseNieuwjaarsvisite
gehouden.
De Bv. ROD en de CommissievoorSociaalen CultureelWerk(C.S.C.W.)
organiserenweer een gezamenlijkenieuwjaarsvisite
om 20.00 uur in 't
Schienvatin Kantens.
met daarin
Evenalsanderejarenvolgter nog een huis-aan-huis
circulaíre
het programmavan deze avond.
Graageen prijsjemeenemenvoor de verloting!
Bv. ROD en C.S.C.W.

DIA's.
3 - DIMENSIONALE
Een datum om alvast in uw nieuwe agenda te schrijven:woensdag28
februari2001om 20.00uur komtdhr.Menzingauit Hoogezand
en veftoont
3-dimensionale
dia'svan de natuur.Zeer de moeitewaard!
Deze uitnodigingis voor alle dorpsbewoners.
In het volgendeLougnijsvolgtmeerinformatie!
De gezamenlijke
organisatie:
Vrouwenver.
Zandeweer.Vrouwenraaden Vrouwenver.'Monica'.

Is op Kerstmis de hemel klaar
t,erwacht den uríj een uruchtbaar jaar.
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BegraÍen
isveren
i ging Kantens
sinds 1907
I)oel van tle vereniging
I let plechtiggrafwaaÍsbrengenvan haarleden.

lrthoud
.
Ilij een begraÍ-enis
steltcleverenigingzijnv()organger
beschikbaar,
alsnrede 4 dragers en eventueel 2 klokluiders, alsnrede eerr
li.jkwagenbinnende grenzenvan Kantens,I{otturnen Stitswercl.
Voor het begravenvaÍrledenop eenbegraalplaats
buitenKantens.
l l o t t u r no Í ' S t i t s w e r c g
l .e l r l te e n , i n e l k b i . j z o n t l egre v a l ,c l o o rl r e t
trcstuurvasltc stcllcrrtaricl'./.ij dic btrilerrhct gebictlvan Kuntens,
I { o l l u n ro f ' S t i t s w e r dz i j n g a a nw o n e ne n l i c l z i j n g e b l e v e nv a n c l e
vereniging,betalenzell'devervoerskosten
van het liclraanrnaarde
ingangvan clebegraaÍplaats
in Kantens,RottunroÍ'Stitswerd.
.
Bij een crenratiein Groningensteltde verenigingeen vergoeding
beschikbaar,
nrinusde kostenvoor zijn voorganger,eventueel2
dragersvoor het overbrengenvan het lichaanren indien gervenst2
klokluiders.
o Ili.i een begral'enisof crernatieelclers in het lantl, stelt de
verertiging
eenvergoedingbesclrikbaar.

Litlrnaatschap
personenclie woonaclrtig
Als lid vart rle verertigingkurtrtenloelreder'r
zijrr irr Kanlens,ltottunr oÍ'Stitswercl,
nrits zij niet ouder zijn rJan44
jaar. Kintleren,alsntedeklein- en pleegkirtderen
van l8 jaar etr ourler,
worden.
BU inschrijvinglater
dienenals zelÍ'standig
lid aangenrelcl
te
tlarrop het bereikenvan cle l8-jarigeleefiijdgeldteenwachttUdvan l0
rvekerr.

.

Contributie
l oaorp tv a n l . j a n u i r r i
J a a r l i j k st e v o l d o e ni n n r e i .i l e t l i d n r a a t s c h a p s j a
t/m 3l december.De contributie kan jaarlijks op cle Algernerte
Vergaderingworulenherzien.
Op dit lnornent(2000)bedraagtclecontributieals volgt.
I ) e rg e z i n
/ 30.(X)
R l i e e n s t a a r r d/ e1 5 , ( X )

.

lfeëintliginglidnraatschnp
o 'l-t:rrnrirrste
v(x)raarrvang
van ltel cerstvolgctttle
tlierrst.iaar'
I rtraartcl
s c l r rlii c l t l k h i - it l c p c n n i r t g n r c e s t e r ' .
o tlij hetniettijdig volckren
b i n n e nl 4 c l a g e rnra a a n b i e t l i n vga t t t l c
kwitantie, kan het lidnraatschapdoor het bestuur rvorclerr
geroyeerd.
.
BU overlijden.

o

Wat te rloen bij overlijden
van een begraÍènis
bij
llet aanvragen
c.q.crernatiedientte geschietlen
clevoorgangervan de vereniging:
Uitvaartverzorging Boersema
2
Statiortsstraat
9e88RP USQUEITï'
tel.: (1595-422805

,
l

I

1
Í
I

ttret:
Vour nreerinÍomratiekunt rt contactoptrenren
J . B e r g l r u i(ss e c r e t a r i so) f '
4l
Pastorieweg
9 9 9 5P M K A N ' I ' I 1 N S
t e l . :0 5 9 5 - 5 5 2 2 1 7

J . O . M .W a l s - S t a l l a e(rpt e n n i n g n r e e s t e r ' )
Breileweg22
9 9 9 5I ' . 1 'K A N l ' l l N S
t e l . :0 5 9 5 - 5 5 2 3 0 3

VOORDEJEUGD.
Kruiswoordraadsel.
Horizontaal:
1 . E e na a r d b e v iinsg
e e nn a t u u r . . . . . .
2 . . . . . . .i.s. d ew e r e l d t a a l .
Íi ets.....doordehei .
7 . E rl o o p e
t e np ra chti ge
B . D a tb o e ki s . . . . . . tvei n d e nl k. h e bh e th e l eh u i sa l a Í g e z o c h t .
i n dew i nd.
zw i epten
1 0 . D e....v a nd eb o m en
i n mi i n
l k doezeal ti l dmeteen
nooisl
t i ngeren.
1 1 . l k l a a tm i j np e ne npotl ood
opzi j nrapport.
.....vol doende
1 3 . D i ej o n g e n
h a dv o orrekenen
......?
1 4 . D ete n ts ta abt i j n agoed.Maarw aari s nu di el aatste
l eeggeroofd.
D edi eÍhadhetvoorhet......
anders
1 6 . D eb ra n d k aws a
t sal doori emand
hi jaanhetgrotew ......
1 7 . In e e nb l a u w g e r uik.....
te , draai de
maardeteringnaarde .....zetten.
18. Je moetnietbovenje standleven,
'19.
H i ji s p r o ,m a azr i ji s . . . .
Verticaal.
.....
1 . Vo o rj e d i ero lk e n t,zulj e eerstnogheelw atmoeten
2 . D el e tteFr i s e e n.. .....
4 . H e e Ít
d i em a nb o zezi n?H i jki j ktzo .......
daarvoor.......
5 . Mi j nb ro ezr i to p d eL.T.SH. i jstudeert
.......
6 . 0 p h e tk e rk h ozÍi ej e w eleenseenw i t marmeren
w eleen......
,
9 . l k l u s tv a n d a aggeenroereimaar
1 2 . V o l g e n d.....
e g ai k metvakanti e.
H i jl i gti n D ui tsl and.
w i nkel stad.
1 5 . . ...i s e e ng e z e l l i ge

'=4

-ffi

ëD
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Cijfers.
Als je de cijfers1 tot en met 12 op de juiste
manierin de hokjeszet,wordtde som der cijÍers
niet alleenhorizontaalen vefticaal,maarook op
doorde lijnen,prede rijen,die zijnaangegeven
cies26.
Sneeuwballen verzamelen.
Luc moet door de doolhoÍheen om
bij de sleete komen.In elk hokjeligDie
gen een oÍ meersneeuwballen.
Bij
de
uitgang
hij
meenemen.
moet
moet hij precies45 sneeuwballen
verzameldhebben.Welke weg legt
hij af?

5-9-8-7-3

It lt lt lt2-4 lr
9- 7- 6It
lt lt lt ir
7-3-2-3-7

It
lt lt lt lr
2-+- 7- 5 -5
rt
lt lt lt ll
t3=7-7=9-7

4vooralde nummers1,2,3
Je komtze nogaleenstegenbij het kerstdiner,
en 6. Wie?
Dat zie je vanzelfals je de hokjeszwarlmaaktmet een stip erin.
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Doedit spelmeteen dobbelsteen.
Wie komter het eerstbij het vuurwerk?
Gooien zet om de beurt.Wie op een
pijlstaat,die moetde kantuit waar
de pijlnaartoe wijst.Dat is achteruit.
Op de bus magje tweekeergooien.
Hoeveelis het samen?Zo veelmag
je dan vooruit!
Op de rookmoetje één beuftoverslaan.
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DE HERDERS
Ze gingen samen door de nacht,
ontsteld, verwonderd en verward.
De eng'lenwoorden hun gebracht
brandden als fakkels in hun hart.

Want hij die door de Geest geleid
de weg mag vinden naar het Kind
vindt onverwacht zichzelf bereid
een weg te gaan die hem niet zint.

Ze hadden ook geen kind verwacht,
geen stal, zo armelijk, zo grauw.
Ze hadden aan een vorst gedacht
die lsraël verlossen zou.

Die knielt bij kribbe en bij kruis,
bij 't open graf, en voor de troon.
Maar d'eerste stap naar't Vaderhuis
voert naar de kribbe van Gods Zoon.

Maar als zij bij de kríbbe staan
legt zich de onrust in hen neer.
En voor zij aanstonds verder gaan
buigen zij restloos voor hun Heer.

Uit: 'Een fluit van riet' van Enny
lJskes-Kooger.

Wat doen we met de kerst ..... en het werk gaat gewoon door, zoals alle
andere werkdagen.
I N G E S P R E KM E T . . . . . .
Eelke Spaak (hij werkt van de twintig jaar al zo'n veertienjaar met de
kerst).
Eelkeis'waarnemend
hoofdvoeding'in een bejaardencq. verzorgingstehuis.Onderhet genotvan een kopjekoffiebegintons gesprek.Eelkevertelt:
'Allereerstietsover de sÍeer,die is vooralandersmet kerst,het is leuk
om
voor de bewonersdit werk te doen. vooralomdat voor hen het eten iets
speciaalsis zulkedagen.Bedenkwel,je zit alleenin een tehuisen dan is
zo'n aspectvan de dag iets om naar uit te kijken,vooralals dit speciaal
in deze kerstdagen.Helaasis het ook zo dat vandaag
wordtklaargemaakt
de dag veel 'oudjes'alleenzitten,kinderenkomenecht niet op bezoek,
toch iets van deze tijd. Dan is het dubbel-dankbaar
werk en daar doe je
het voor'.
Zou je iets kunnen vertellenvan de índeling,met betrekking tot de feestdagen, vraag ik.
Aangezienhet nietmogelijkis om op de kerstdagen
zelf,voorallehuizen,
eengezamenlijk
dinerte geven,wordeneen weekvoorde kerstallekerstdinersbereidvooranderetehuizencq. verzorgingstehuizen.
Zo'n maaltijd
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gezamenlijke
maaltijdenen de gezamenlijke
houdtin: een broodmaaltijd,
veel voorbereidingsmaaltijdvoor het eigenhuis.Al met al ontzettend
en
samenstellen,
kookwerk.Wat dachtje van bestellingen
de verschillende
rompslompdie er achteraan
menu'sen niette vergetende administratieve
komt. Door de week zijn er vijf koks aanwezig en zeven hulpkoks.
Weekendsstaaner twee vastekrachtenen de rest bestaatuit weekendhulpen.Dit houdt in dat dezekoks vierhonderdmaaltijdenmoetenklaarmakenvoor totaalvijf tehuizen.Daardit normaalin de week door vijf koks
gebeurdis de druk echtwel hoog.De eigenlijkekerstbegintalweertwee
dagen tevoren.We gaan rauwkost,koude bij- en nagerechtenen niet te
vergetende toetjesmaken.'t ls ook voor vierhonderdmensenschoonmaken, afwassen.Ondanksdat het wel beredrukis, is het toch gezelligom
met kerstte werken.De sfeeronderlingis dan ook prima,maarthuiskerstvierenis er dan echt niet meer bij,je hebt dan echt wel je portiegehad.
Kun je iets over de dagindeling vertellen?
Jawel,'t gaat als volgt:
7.30
Koffievoor't personeel.
begint.
09.30-10.30De bereidingvan de maaltijden
(etenopscheppen).
10.45
Banddraaien
11.15
dit wordtdaarna
Ook voorde anderetehuizenbanddraaien,
in een vrachtwagenaÍgeleverd.Een aantal keukenmedewerkersgaan naar een aanleunflat,via een soort tafeltjedek-jesysteem.
komtterug,zelÍdeprocedu11.45
Personeelvan de maaltijdploeg
re als voorheenvolgt. Daarnagaan we banddraaienvoor
eigentehuis.
12.45
Pauzepersoneel.
13.15
We beginnenmet de afwas van de afdelingenwat weer
terugkomt.
14.15
De aÍwasvan de anderetehuizenkomt weer terug.
14.30
Theepauze.
1 4 . 1 5 - 1 6 . 0 Jawel.
0
afwassen.
1 6 . 0 0 - 1 6 . 3 0De afwaskeukenen de rest van de keukenwordengeheel
schoongemaakt.
ls iedereenongeveerklaar,eindedienst.
16.30
Ten slottevraag ik hem: 'Ditjaar maarweer?'
'Nee',glimlachthij.'Weetje, ik doe het echtmet veel plezieren als ik thuis
ben,ben ik toch ook weer de klos'(kok).

K.F.
Is er wínd op de kerstdagen
dan zullen de bomen ueel uruchten clraqen.
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OUDEJAAR.
lk sta op de parkeerplaatsvan het jaar:
de laatstedag. Nu moet ik even wachten
en even rusten, want de reis is zwaar.
De snelweg eist teveel van mijn gedachten.

e
*$

Het heeft geen zin dat ik de vraag ontwijk:
Zijn mijn papieren allemaal in orde
voor het geval dat ik de grens bereik,
waar ik door God gecontroleerdzal worden?
ts mijn bagageruimtenog gevutd
of heb ik onderweg soms iets verloren?

{
f

Hiertigtmiinangsl,en daamiir
-?:f1!!
- {fi #
geboren.i':"
en daar de kwaal waarmeeik werd
i
Een koffer afgunstben ik kwijtgeraakt.
't
j
is
Dat niet erg, was al een hele oude.
Maar mijn geloof ligt daar nog, goed bewaakt.
Dat heb ik, God zij dank, nog steeds behouden.
Daar luidt een klok; ik wacht de laatste slag.
Mijn hand grijpt naar het stuur, ik ga weer rijden.
Het nieuwejaar, de eerste nieuwe dag,
het eerste uur; o God wil mij geleiden!
Uit:

'Een fluit van

riet' van Enny lJskes-Kooger.

Zacht kcrstmístttcer bctluídt
dc tuínter is nict utt.

I{ieuttjaarsnacht schoon en klaor
beduírlt een uruchtbaor jaar.
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Dry

@*g de peeo...

Rein Eisingagaf de pen dooraan:
MichielHerweijer,woonachtigin Rottum.
Wat was je jongensdroom?
Profbasketballer
wordenen romanschrijver.
Wat is er van terechtgekomen?
gespeeldte hebben,ben ik niet hogergekoNiets,na 20 jaar competitie
men dan de laagsteklassein basketbal.En, na meer dan 20 studieboeken geschrevente hebben,zit daar niets bij wat ook maar enigszinsop
een romanlijkt.
Wat ís je grootste hobby?
Het lezen van stripverhalen,
theedrinken,schakenen de hond uitlaten
(sommigennoemendit: "om het huis heenklooien").
Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Rottum(Gn).
Wat is het leukste van je woonplaats?
De ruimte,de mensen,het uitzichten de tijdloosheid.
Wat is het minstleuke van je woonplaats?
Alleswat waardevolis, is weerloosen in het kadervan de vooruitgangkan
heel veel mooiswordenweggevaagd.
Welk boek heb je het laatst gelezen?
'Prediker'.
Welke film heb je het laatstgezien?
Eens per jaar ga rondom de kerst naar de bioscoopom de nieuwste
Disney-filmte zien, waarvande naam en het onderwerpme ieder jaar
weerontschieten.
Wat is je favorietetv-programma?
"Tatort".
Waar heb je het laatstsmakelijkom gelachen?
????
Wat heeftje het meest geraakt?
Het optimismevan mensen(bv.met een handicap)díe het veel moeilijker
hebbenals wij en zich er toch doorheenslaan en die bovendiendit optimismenog wetenuit te dragennaarde mensenom hen heen.
Wat zou je graag in je leven nog eens doen?
Romebezoeken.
En tenslotte,aan wie geef je de pen door?
Aan Edwin Schorrenuit Stitswerd..
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VerenigingDorpsbelangenRottum
Fotowedstrijd
De foto'svoor de fotowedstrijd
voor het makenvan
een ansichtkaaftvan Rottumkunnentot 31 decemberbij
Fonny Oosterhofworden ingeleverd.De Íoto's graag voorzien
van naam,adresen telefoonnummer
in een envelopinleveren.
Nijjoarsviziede
in het
Op zaterdagavond6 januari is er de traditioneleNijjoarsviziede
dorpshuisKloosterstee.Nieuwjaarsrolletjes,
boerenjongensen -meisjes
zijnaanwezigom het nieuwejaar goedte beginnen.Klorisen Roosjezullen terugblikkenop het wel en wee van het afgelopenjaar 2000 van het
dorp Rottum.Ook het wereldgebeuren
zal niet vergetenworden. Een
gezelligmet elkaarhet nieuwejaar kunnen
avondwaarwe als Rottumers
beginnen.Een iederwordtdan ook van harteuitgenodigd
om te komen.
De aanvangis om 20.00uur en de entreeis gratis.
Jaarvergadering
Op 26 januariis de jaarvergadering
van de VerenigingDorpsbelangen
Rottum.
Nadereinformatievolgt.
Excursie wij nboerderij
Op vrijdagavond16 februariwordt een excursiegeorganiseerdnaar de
wijboerderijvan de ÍamilieVenhuizenin Wirdum.We gaan kijkenhoe de
wijn wordt gemaakten proevenhoe het resultaatis. Alvastnoterendeze
datum!ll
Toneelu itvoering Kloosterspeulers
Op zaterdag17 maarl 2001 hopen de "kloosterspeulers"
uit Rottumeen
stukten tonelete brengenin het dorpshuis.
Vrijhoudendus dezedatum!
"Visie op Rottum"
Het uitgestelde
werkbezoekvan commissarisdhr.Aldersaan de gemeente Eemsmondis nu geplandop vrijdag23 februaria.s.Tijdensdit bezoek
is het de bedoelingdat de burgemeester
en wethouders
en de commissaris 's morgensnaar Rottumkomen.Gevraagdis of de werkgroepRottum
een presentatiewil houdenover het opgesteldrapport.Aansluitendzal
een wandelingdoor Rottumworden gemaakt.Een en ander wordt nog
nadervoorbereidin overlegmet de gemeenteen de werkgroep.
Herstel Klok van de kerk te Rottum
Een projectuit het rapport"visieop Rottum" is het herstelvan de klok in
de kerk.We willende klok weer latenluiden.Inmiddelsziiner toezeggingen voor een bijdragevan het Prins Bernardfondsen de gemeente
Eemsmond.Er ontbreektnog een bedragvan ca. f 4000.
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RenovatieDorpshuis Kloosterstee
Een tweedeprojectis o.a. het renoverenvan het dak van het dorpshuis.
Via de gemeente,de provincieen uiteindelijk
Brussel,kunnener mogelijk
geldenbeschikbaarkomenvoor o.a. leefbaarheidvan het platteland.De
zogenoemdeLeader+gelden zijn hieruoorbeschikbaar.Contactenzijn
inmiddelsgelegdmet de gemeenteEemsmondom naderte bekijkenof
voor de renovatievan het dorpshuisvia dezeregelinggeldenbeschikbaar
k u n n e nk o m e n .
Hij komt weer terug.......deglasbak!
Door een telefoontjevan een alefie inwoneren een snelle aktie van het
bestuurvan VDR is doorde gemeentebeslotendat Rottumweereen glasbak krijgt.Dit voorjaarzal een ondergrondsebak worden geplaatst,zo
mogelijkop dezelfdeplaatsals de vorige.Sparendus .......a!die legeflessen! ln iedergevalzullenwe moetenstrevenom minimaalmeerdan 1000
kg glas per jaar in te zamelen.
Wierden en Waardenproject
Rondom de wierde "Bethlehem" ziin de medewerkers van
Landschapsbeheer
Groningeninmiddelsvolop bezig geweest om te
snoeien.VanuitRottumis de wierdenu weer in vollegloriete zien.
Bij de kerkin Rottumzullenook nog twee bomenwordengesnoeiden de
heg langshet pad vervangenwordendoor een beukenhaag.
Peuterspeelzaal" Poppedijn".
O, wat is het toch allemaalverwarrendal die Íeesten!
Het ene moment moeten we druk aan het liedjesoefenenvoor Sint
Maaften.Dat is net weer achterde rug en dan is Sinterklaasal weer in
aantocht.En deze beste man is net weer vertrokkenof we moeten de
kerstboomal weer optuigen.Voorde peutersis het allemaalbest veel en
erg verwarrend.Allefeestenzijn even leuk,maarwel erg spannend.Even
terugblikken:
- SintMaarten.We haddenerg drukgeoefendmet het zingenvan de liedjes, maaréenmaalbij de mensenaan de deur was het intressanter
wat ze
zoudenkrijgenals dat ze moestenzingen.We hebbenop dit momentveel
2-jarigenop de speelzaal
en daardoorviel het luidkeelszingendit jaareen
beetjetegen.Gelukkigwarener altijdnog een paar bijna4-jarigendie wel
het goedevoorbeeldgaven.Al met al heeft het wel veel indrukgemaakt
op de peuters,want ze hebbener nog lang over gepraat.Alle mensen
i.p.v.11 november,aan de deur
waarwij met de peutersop 10 november,
zíjn geweestwillenwe nog even hartelijkbedanken.De peutershebben
genoten!
- Sinterklaas.
Op dinsdag5 decemberkwam Sinterklaasmet 2 Pieteneen
bezoekjebrengenaan de speelzaal.Sinterklaasvond de zelfgemaakte
laarsjesen klompjeserg mooi en hierinwerd rijkelijkgestrooidmet peper32

nam uitgebreidde tijd om
noten,schuimpjesen chocolade.Sinterklaas
peuterseen praatjete maken en samen liedjeste zinmet verschillende
gen. Hij vond alleendat de oudersníetzo goed mee zongenen daarom
moesten alle ouders voor straf een heel moeilijk, ouderwets
zingen.Ook was sinterklaas
benieuwdwat voor spelleSinterklaasliedje
'Jan
tjes wij op de speelzaaldeden en dus deden we even voor hoe
Huigenin de ton' gaat.Sinthad hiererg veel plezierin, maarhij ging nog
net niet zelf mee doen!Toenwerd het tijd dat de Pietenkadootjesuit gingen delen.Toeniederkind een kadootjehad mochtenze gezamenlijkuitpakken.Vreugdekreten
klonkenher en der uit het lokaal:een puzzel!Een
kleiset!Een stempelset!Een tractor!Een spelletjelJa, volgensmij had
goed z'n best gedaanom wat moois uit te zoeken.Dank u
Sinterklaas
en tot volgendjaar!
en Pieterbaasjes
Sinterklaasje
Nu zijn we al druk bezigmet werkjesover kerst.Op vrijdag22 december
gaan we gezamenlijkkerstvierenen het jaar 2000 afsluiten.Hoe we dit
gaan doen moetvoorde peuters,en ouders,nog evengeheimblijven,dus
daar kan ik nog niks over vefiellen,maar het wordt vast erg gezelligl
Hierovermeer in het nieuwejaar. De speelzaalheeft kerstvakantievan
.
2511212000Um 51112001
en ondergetekende
willenwe iederNamenshet bestuur,allevrijwilligers
een een heel gezelligekersttoewensenen een fantastischnieuwjaarl
LizetteOostmeijer.

KANTENS
BEGRAFENISVERENIGING
ALGEMENE
LEDENVERGADERING
V R I J D A G2 6 J A N U A R 2I O O 1
'T
SCHIENVAT
2 0 . 0 0u u R
AGENDA:
1.Opening
2. Verslagsecretaris
3. Verslagkascommissie
4. Verslagpenningmeester
5. Rondvraag
6. Sluiting
Het bestuur.
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. VOOR DE JEUGD.
OPLOSSINGEN
Kruiswoordraadsel.

Sneeuwballenverzamelen.
3+1+8+9+1+3+2+7+1+g+1=45
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