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PREDIKBEURTEN.
GereÍormeerdekerk en Hervormdegemeente:
Alle dienstenin decemberin de hervormdekerk
23 december 9.30 uur Kand.Mout.Middelstum.
23 december 19.00uur Jan Venema,Adventsviering
te Stitswerd.
24 december 22.30uur Ds. Kristensen.
Kerstnachtdienst.
25 december 10.00uur Ds. Kristensen.
30 december 9.30 uur Ds. Kristensen.
31 december 19.30uur Ds. Kristensen.
oudejaarsdienst.
01 januari
10.00uur Ds. Kristensen.
Nieuwjaarsbijeenkomst
in Salem.
06 januari
9.30 uur Ds. Kristensen.Heru.kerk.
13 januari
9.30 uur Kand.Lichtieuit wapenveld.Geref.kerk.
20 januari
9.30 uur Ds. Kristensen.Herv.kerk.
27 ianuari
9.30 uur Kand.Mout,Middelstum.Geref.kerk.
03 februari
11.00uur Ds. Kristensen.
Heru.kerk.
GereÍormeerde kerk vrijgemaakt
23 december 9.30 uur Dienst.
16.30uur Ds. J.M. Goedhart,Drachten.
25 december 9.30 uur Ds. J.G.van der Hoeven,Groningen-Noord.
30 december 11.00uur Ds. H. Offereins,
Leens.
1 4 . 3 0u u r D i e n s t .
31 december 19.30uur Dienst.Oudejaarsavond.
01 januari
9.30 uur Dienst.Nieuwjaarsdag.
06 januari
1 1 . 0 0u u r D s .J . H a v e m a nR
, oodeschool.
14.30uur Ds. H. Offereins,
Leens.
13januari
9 . 3 0u u r D i e n s t .
1 4 . 3 0u u r D i e n s t .
20 januari
9.30 uur Dienst.
1 6 . 0 0u u r D s . H . P a t h u i sO
, ldenhove.
27 januari
11.00uur Ds. J. Haveman,Roodeschool.
1 6 . 3 0u u r D s .J . M . A .G r o e n e v e l dB,e d u m .
03 februari
9.30 uur Ds. T.K.van Eerden,Zuidhorn.
1 6 . 3 0u u r D s . L . S . K .H o o g e n d o o r n
U,i t h u i z e r m e e d e n .
Begraf
Uitvoortverzorgeri
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Kontens

Ledenodmínistrotie:

l.O.An. Wols-Sfolloe.rt

( 0595-552303

Gelieve wiiziginge.n bij huwelijk, somenwonen, geboorte
doorgeven oon de )ede.nodminlstrotie
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e.n/of verhuizingen

\ryEEKENDDIEN'TEN.
HuisartsenWarfÍum, BaÍlo, Usquert
22-23 dec.
J.S. Smits,Oostervalge51, Warffum
.0595-422490
25-26dec.
H. Visser,W.deZwijgerstraat
1, Baflo
.0595-422515
29-30dec.
H. Visser,W.deZwijgerstraat
1, Baf|o...........0595-422515
31 dec.i1jan. J.S.Woltjer,Wadwerderweg
3, Usquert........0595-422831
05-06jan.
J.S. Woltjer,Wadwerderweg
3, Usquert........0595-422891
12-13jan.
J.S. Smits,Oostervalge
51, Warffum
.0595-422490
19-20jan.
H. Visser,W.deZwijgerstraat
1, Baflo...........0595-422515
26-27jan.
J.S. Woltjer,Wadwerderweg
3, Usquert........05gS-4Z2Bg1
HuisartsenMiddelstum,Stebum
22-23dec.. S. Gerbens,Menthedalaan
2, Middelstum....0595-551518
25-26dec.
H. Muurling,Grachtstraat
8, Middelstum.......0595-551519
29-30dec.
H. Muurling,Grachtstraat
8, Middelstum
.......9595-551S19
F. Oosterhuis,
05-06jan..
Kampweg21, Stedum............0596-551323
Tandartsen
Op zaterdagen zondagis er om 11.00uur en 17.00uur een spreekuur.
Buiten deze spreekurenis de verantwoordelijke
tandartsna telefonisch
overlegte consulteren.
20-21 dec.
22-23dec.
24-25dec.
26-27dec.
28-29dec.
30-31dec.
0 1 - 0 2j a n .
03-04jan.
05-06jan.

M.J. den Engelse-Boelkes,
Ezinge
L.G.Jager,Bedum
B. Fledderus,
Winsum..........
G.J. Heuvink,Ulrum
l.H.van der Honing,Winsum
H. ïmmerman, Uithuizen
C . H .d e L a n g e ,L e e n s
H. Meursing,Middelstum
H. Meursing,Middelstum

.0594-622121
...........050-301
5462
.0595-441545
.0595-402015
...........0595-442244
.0595-431716
......0595-521427
-552292
.......0595
.0595-552292

Dierenartsen
Bellenmet het centralenummerin Bedum:050-3014260.
Psychotherapieen supervisie
Mw. drs. J.R. Boelema.Praktijk:Groensingel38, Middelstum.
Voorhet makenvan aÍsprakenvan ma Vm vr tussen8.00-8.15uur,tef.0651255926.

AANKOMSTSINT NICOLAASIN KANTENS.
We hebbener even op moetenwachten,maar op zaterdag1 december
arriveerdedan toch Sint Nicolaasen een stuk of tien zwarte Pieten in
Kantens.Vanafhet Boterdiepkwam de Sint met zijn gevolgkeurigop tijd
met de boot aan. Om 13.30 uur werd er afgemeerdbij de molen in
Kantens.Hoewelhet een sombereen druiligedag was, zat de stemming
er bij de kinderengelijkgoedin.
Aangeziende functievan burgemeesterin de gemeenteEemsmond
momenteelvacantis en de loco-burgemeester
om een of andereonduidelijkereden dezekeer ook niet aanwezigkon zijn, werd de Sint ontvangen door wethouderDe Boer.De wethouderwas zeer slechtbij stem en
ondanksde hulpvan een electronisch
hulpmiddel
d.m.v.een microfoonis
het zeer waarschijnlijk
dat de meesteaanwezigenniets hebben meegekregenvan deze welkomsttoespraak.
Na de welkomstwoorden
mocht de
Sint plaatsnemenin een oud paardenkoetsje
en hiernakon de rondtocht
door het dorp beginnen.De zwartePietenliepenof fietstenmet de Sint
mee.Zo zagenwe deze keer ook zwaile Pietenop een tandemof op een
skelter.Om twee uur werdende kinderenen sommigeoudersen andere
belangstellenden
ontvangenin dorpshuis't Schienvat.
Hierwerd de jeugd
een feestprogramma
aangebodenn.a.v.de verjaardagvan Sint Nicolaas.
Er was o.a. een optredenvan een nog zeerjongegoochelaar.
Om halfvier
was het verjaardagsfeest
afgelopenen konden de kinderenweer naar
huis. De schrijvervan dit stukje heeft geprobeerdom de aankomstvan
Sint Nicolaasin Kantensper foto vast te leggen.Helaasis dit niet gelukt
(tijdelijk)
omdatonze polaroidcamera
nietwerkte.
Wist u trouwensdat'onze'Sinterklaas
Kantensvoor de 25e keer met een
bezoekheeftvereerd?Een extrafelicitatiewaard!
WAT DOET DE REDACTIE MET KERST?
De traditionelekerstboomen moderne buitenverlichtingontbreken bij ons. Wel probeer ik binnen met kerstsfeerhoekjes het huis gezellig te maken. Door mijn beperkte mobiliteit kan ik de kerstnachtdienstniet bezoeken. Om toch
een beetje in kerststemmingte komen kijken we naar de
kerstprogramma'sop de t.v. of zetten onze eigen cd's op.
Verder brengen we de dagen gedeeltelijk in familiekring
door.
Wat ik heel leuk vind is om op een avond met de auto
even in ons eigen dorp en in de directe omgeving de
prachtige kerstverlichting te bekijken. En dan ineens
zijn de kerstdagenwaarje zo naar uitgekekenhebt zo
maar voorb| en moet je je al weer voorbereidenop Oud en Nieuw.
lk wens iedereen goede gezellige kerstdagen toe en het allerbeste voor
het nieuwejaar.
Anje van der Hoek-Linstra:redactie.

JAARLIJKSEUITVOERING
ADVENDO& VLINTHIPPERS.
Op zaterdag26 januari2002vindtweerde jaarlijkseuitvoeringvan toneelen zangvereniging'Advendo & Kaanster Vlinthippers'plaats in 't
S c h i e n v a t . D e t o n e e l a f d e l i n gb r e n g t h e t a v o n d v u l l e n d b l i j s p e l
'Champagne,Klompen en Nana' van
Carl Slotboomten tonele. Deze
komediein 4 bedrijvenspeeltzich af in de hal van hotel'De Wijde Blick',
dat zojuistin handenis gekomenvan een nieuweeigenaar.Allerleivreemde gastenmakenhun entree.Zo komt er een charmantezakenheermet
sollicitante
ten toneleen is er een boerenechtpaar
dat voor het eerstin een
hotel logeeft. Ook bevindt zich onder de gasten een zekere Vincent
Jaspers,een behoorlijkgestoordejongeman.Joke,de receptioniste,
denkt
dat hij de zoon is van de nieuweeigenaaren op adviesvan de hotelmanagerwordt Vincentop zijn wenkenbediend.Vincentvindt het maar een
'dooie'boel in het hotelen beveeltdat er
een bonteavondgeorganiseerd
dientte worden.De werksterJo Jolinkneemtde organisatieop zich. Dit
resulteertuiteindelijk
in een bonteavondom nooitte vergeten!
Het stuk zal deels in het Groningsen deels in het Nederlandsgespeeld
worden.
Onderde 12 spelersbevindenzichveel oude bekenden,maarook enkele nieuwegerzichten.Het toneelstukbevatallemaalingrediënten
voor een
heerlijk,ontspannenavondjeuit. We hopendat de opkomstnet zo massaal is als vorigjaar!
Aanvangvan deze avondis 19.30uur.
Donateurskunnenstoelenreserverentot vrijdagavond
25 januari2002.
HERINNERINGEN
AAN DE ZONDAGSSCHOOL
ROND 1950.
Op zondagmorgen
om 10 uur was het Zondagsschooltijd.
Of ouderskerkelijkwarenoÍ niet,alle kinderengingenin die tijd naarde Zondagsschool,
voor zover men zich rekendetot de Ned. Heru.kerk.Als de volwassenen
de kerkdienstbijwoonden,zaten de kinderenmet een grote groep in
gebouwSalem.
Een vast onderdeelvan de Zondagsschool
was het 'koartje'leren.lk herinnerme dat mijn moederons in het weekendvele malenachterde broek
zat met de vraagof wij ons 'koartje'al kenden.Dat betekendehet eerste
coupletvan een psalmof gezanguit je hoofd leren.Als kind had je daar
meestalniet zoveeltrek in, want er stondenvaak moeilijkewoordenin die
je niet begreep.Wie het versje goed kon opzeggenkreeg van de zondagsschooljuf
een plaatje.
Verderwerdener liedjesgezongenbij het harmoniumen een verhaalverteld uit de kinderbilbel.
Natuurliikwerd er aandachtbesteedaan de kerkelijkefeestdagen.Het
mooistefeestwas kerstmis.Enigewekendaarvoorwerdende kerstliedjes
en opzegversjesingestudeerd
en in laterejaren soms ook een kerstspel.
En dan was het zover.....het kinderkerstfeest
in de kerk.Vol verwachting
kekenwe er naar uit. ln onze mooisteklerenwachttenwe tot het begonte
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schemeren.
Als de klokbegonte luidenstaptenwe met allebuurtkinderen
naar de kerk. De vaders en moeders,broertjesen zusjes en eventueel
familiebezoek
liepenook mee.
Op het kerkpadhoordenwe het orgelal spelenen het lichtvan de kroonluchtersschitterdendoor de ramen.Op het koor stond de grote, hoge
kerstboomte pronken,prachtigversierden met echtekaarsen.De koster
hield de kaarsennauwlettendin de gaten met een emmer water in de
buuftom bij dreigendgevaarde kaarsendirectmet een langestokte kungestoken
nen doven. Langs de wand waren hier en daar sparrentakken
met papierenkerstklokken.
De enormekolenkachelin het gangpadstond
roodgloeiend.
Dan begonhet feest.De kerstliedjes
schaldendoor de kerk. De dominee
las het kerstevangelie.
Natuurlijkwarenwe een beetjezenuwachtigals we
aan de beurtwaren om een paar regeltjesop te zeggen.Soms mochten
we zingendmet een brandendkaarsjein de handde kerk binnenkomen:
"Jezuszegt dat Hij ook van ons verwacht,dat wij zijn als kaarsjesbrandend in de nacht".
Halverwegede dienstverteldede domineeof een zondagsschooljuf
een
spannenden soms droevigkerstverhaal.
Over Noorwegenof Zwitserland
waar hoge bergenwaren met veel sneeuwen waar dan een huisjestond
op een eenzameplek .....nou ja, heelzieligmaarhet liepaltijdgoedaf.
Tussendoorkregenwe chocolademelk
met een kerstkransje.
Tegenhet eindvan de bijeenkomst
namende oudstekinderen(12-jarigen)
aÍscheidvan de Zondagsschool.
Als aandenkenkregenze een psalmhad geschreven.
Vanafnu
boek,waarde domineevoorineen herinnering
was je grooten werder verwachtdatje 's zondagsnaarde kerkging.Een
psalmboekhad je dan al vast.
Als het afgelopenwas kreegje je boek en een zak snoep.Het was altijd
een boek van UitgeverijCallenbachuit Nijkerk.De jongstenkregeneen
dun boekjeen naarmateje ouderwerd nam het boekin diktetoe. De zak
kerstkransjes,
met snoepbestonduit een sinaasappel,
fondantjesen chocolaatjes.En dan snel naar huis om je pas verworvenkerstschattente
bekijken.
A.v.d.H-1.
WAT DOET DE REDACTIE TIJDENS
DE FEESTDAGEN.
Met de kerstdagen gaan wfi leuke díngen doen
met de kinderen.Bioscoopjepikken of Kerstland of iets
anders en met de familie (opa's, oma, oom, tante, nichtje, neefje) gaan we uit eten. De eerste kerstdag is opa
jarig. Dat wordt dus een verjaardagsfeestje. Tweede
kerstdag vieren we met een gezellige avond met vrienden. Samen eten koken en daarna een mooie film met
een goed glas wijn. Prettigefeestdagen.
Dora van Meggelen:redactie.
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STILLENACHT
('n variant)
Stille nacht, hailege nacht Boeten stroalt witte pracht
Van de snei,en ales zwigt
En de steernshoog en licht
Hollen hailege wacht:
Christus wordt verwacht.

Stille nacht, hailege nacht Kerstlicht stroalt bliede pracht
Oet de gruine levensboom.
lnneileke vrede koom'
ln ons haart vannacht:
Chri stus wordt verwacht.

Stillenacht, hailegenacht Klokke ludt blied en zaacht
't
't
Old verhoal weer ver in rond
Dat ook klinkt oet onze mond.
Elfen hollen de wacht:
Ch ristuswordt verwacht.

D . S .H o v i n g a .
Oet: Bloarenaan de levensboom.

MEDEDELINGEN
VAN DE VROUWENRAAD.
De Russischekookavondop maandag26 november
was een succes.ledereenwas vol lof.
Aangezienmw. Wolthuizenin dec./jan.haar familie in Ruslandgaat
bezoeken,komende volgende10 deelnemers
op maandag28 januariaan
de beurt.Noteeftu de datumalvasteven?
Onze beidecontactdames
zulleniedereenook nog wel even berichten.
Meldpunt
De Stg. Centr.MeldpuntVrijw.Hulpverlening
in de gemeenteEemsmond
heeft ons medegedeelddat het Meldpuntper 21 december2001 gaat
stoppen.
U kon bellenvoor kleineproblemen,
zoalsmedicijnen
halen,steunkousen
aan/uittrekken,
boodschapjedoen,autovervoer,
voorlezen(bij slechtziende), bezoek bij eenzaamheidenz. Aangeziener van deze voorziening
nauwelijksgebruikwerd gemaakt,vond het bestuurhet niet langerverantwoordom er tijd en geld in te investeren.
Er zijn plannendat er een dorpsmentoraangesteldwordt,een sooft aanspreekpunt,
waar ouderenmet alle problemennaar toe kunnen.Als dat
doorgaatzullenwe u op de hoogtehouden.
Kerststalraampjes
was deze avondna een paar dagenhelemaal
Ondanksde vrijdagavond
volgeboekt.
Jammerdat we enkelemensenhebbenmoetenteleurstellen.

CENTRAALMELDPUNTSTOPT.
Sinds1 maaft1994bestaatin onzegemeentehet CentraalMeldpuntvoor
VrijwilligeHulpverlening.
In het begin werd er regelmatiggebruikvan
gemaakt.Maar de laatstejaren lopen de aanvragensteedsterug, zodat
het bestuurhet nietmeerverantwoord
vindt,om hierintijden geldte investeren.We hebbendus beslotenom op 21 december2001te stoppenmet
het Meldpunt.Vanafdezedag zijnwij dus nietmeerbereikbaar.
Enerzijdsis het jammerdat deze mogelijkheid
niet meer bestaat,anderzijdsbetekenthet ook, dat er onderlingveel geholpenwordtzondertussenkomstvan een instantie.
Als deze spontanehulp het Meldpuntoverbodigmaakt,dan kunnenwe
daaralleenmaardankbaarvoorzijnen we hopendat dit in de dorpenvan
de gemeenteEemsmondzo blijft.
Met vriendelijke
groeten,
namenshet bestuurvan het CentraalMeldpunt
H. Bos-Rotmann,
secretaresse.
KERSTNACHTDIENST.
De Commissievan de BijzondereDienstennodigt u allen van harte uit
voor een lnterkerkelijke
Kerstnachtdienst
op D.V.maandag24 december
in de Ned. Heru.kerk te Kantens.
Aanvang22.30 uur.
De leidingen meditatiewordtverzorgddoor ds. F. Kristensen.
De Chr.Gem.Zangver.'Excelsior'
uit Westeremden
zal,onderleidingvan
de heerH. Berkenbos,
hun vocalemedewerking
verlenen.
Organistin deze kerstnachtdienst
is Leni Otte.
Een liturgieligtvoor u klaar.
U bent van haftewelkom.
CommissieBijzondere
DienstenKantens.

WAT DOEN WIJ MET DE KERST?
Wij wonen op de boerderij, dus wij blijven lekker
thuis. Wij verwachten ook nog kerstkalfjes. Onze
kinderen en kleinkinderen komen thuis. We gaan
naar de kerk om de geboorte van de Here Jezus te
gedenken. H| is immers voor zondaren op deze
wereld gekomen, om te zoeken wat verloren is.
GezegendeKerstdagenen een Gezond 2002 toegewenst.
NellieZuidhof.

SPEL-INSTUIFIN DE KERSTVAKANTIE.
Op zaterdag29 decemberorganiserenwij een gezelligespel-instuifmiddag voor de hele familiein de grote zaal van't Schienvat.Aanvangplm.
1 4 . 0 0u u r .
ledereen van 4 tot 80+ kan mee doen aan een groot Oud Hollands
Sjoelenen Bingo.VooralleonderdelenzijnprijzenbeschikSpellencircuit,
'kinderpriizen'.
baar,kinderenvan 4 Vm 12 jaar spelenvoor
De entreeis gratis,u betaalteen kleinebijdragein de kosten.
Spellencircuit 1.1,f.1,-per keer.
Sjoelen
f . 1 , -p e r r o n d e .
Bingo
f.0,50per onderdeel.
Kinderen
om vleesprijzen.
De klaverjasÍans
onderu kunnenin zaal2 klaverjassen
I n l e gÍ . 5 , - .
volgtmeerinformatie,
let op uw brievenbus!
Binnenkort
Alvasttot 29 december!
C.S.C.W./ Feestcomite.
AGENDA SCHIENVAT.
vindt er in
Naasthet reguliereprogrammavan de diverseverenigingen,
januari,voor zovertot nu toe bekend,het volgendeplaatsin het Schienvat:
19.00uur Nieuwjaarsfeest.
05 januari
19.45uur CursusEHBOgevorderden.
8,22 januari
19.30uur Handwerkclub.
9,23januari
Dorpsbelangen.
19.30uur Vergadering
14 januari
j a n u a r i 1 9 . 3 0u u r N a a i c u r s u s .
16,23,30
16.00uur Gem. Eemsmond/ Dorpsbelangen
22 januari
(besloten).
19.00uur Russischekookavond.
28 januari
gemeenteEemsmond.
19.30uur Dorpenronde
30 januari
van de afdelingHorecavan 't Schienvat,zoudenhet erg
Alle medewerkers
prijs
stellenindienu directbij de invoering,dus vanafbeginjanuari,uw
op
e.d. met euro'swilt betalen.Indienu dan nog geen euro's
consumpties
hebt,wilt u dan s.v.p.gepastin guldensbetalen.
De tarievenzijn per 1 januari2002voor alleconsumpties:1 Euro(of tot 28
ian. Í.2,25\.
Alvastonze hartelijkedank voor uw medewerking.
Wij wensenu, ook in 2002,een gezelligetijd in uw Dorpshuis.
Medewerkers
Horeca'tSchienvat.
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JAN BOER(18ee- 1e83).
Schoamtjoe nait,joen toal te lezen,
WoarienMoeke alles zee,
Schoamtjoe nait veur t aigen wezen,
Schoamtjoe nooit veur t olle sÍee.
ln maaft 2002 verschijntde verzamelbundelmet vrijwel alle Groninger
gedichtenvan de Hogelandster
dichterJan Boer(1899-1983).
Zijn kennisen gevoelvoor de Groningsetaal gevenhem volopmogelijkhedenom zijn liefdevoor het Groningseland gevoelvolen met een grote
zeggenskracht
weerte geven.DezePrinsder Groningsedichterswist zijn
verlangennaar ruimte,rusten vredeonnavolgbaar
weerte geven.
Gegevensoverde bundel:
Formaat:A5
Omvang:360 bladzijden
Genaaid,gebondenin geheellinnenband
in vierkleurendruk
Stofomslag
Ingeplaktpoftretvan Jan Boer.
Zeventigillustratiesvan vooralPloeg-kunstenaars
als Jan Altink,Johann
Faber,Johan Dijkstra,Nico Bulder,GrethaZijl, Jan Bijns,Abe Kuipersen
Jan van der Zee.
Kees Reindersen Fré Schreiber.
Samenstellers:
Voorintekenprijs:
f .29,90of 13,57euro.
Het aanbodis eenmalig.
Deze prijs is alleen mogelijkdoordatal het werk van uitgeveren boekwordtgedaan.Er wordenslechtsduizend
handelgratisdoor vrijwilligers
gedrukt.De bundelkomtnietin de boekhandel.
exemplaren
U kunt uw exemplaarbestellendoorvoor 1 februari2002f.29,90of 13,57
euro over te makenop banknummer82.10.33.417
ï.n.v.F.C.Schreiber,
Middelstum.
Meerdereexemplaren
mag natuurlijk
ook.
U krijgtt.z.t.berichtwaaru de bundelkuntafhalen.In de regioReitdiepen
Damsterdiepkomenafhaaladressen.
Als u wilt dat de bundelu wordttoegestuurd,dientu vanwegeverpakkingsf.39,90of 18,11
en verzendkosten
euro over te maken.

WIJSHEDEN.
* We kunnen geen grootse dingen op deze aarde doen, we kunnen alleen
kleine dingen met grootse liefde doen.
Moeder Theresa.

12

O P H A L E NO U D P A P I E R .
Zaterdagmorgen
12 januariom 9.00 uur bij de weg.
Bij klachten kan men zich wenden tot de contactpersoonvan
Peuterspeelzaal'Poppedijn',
PatriciaKeizer,tel. 551428.
OPHALENKLEIN CHEMISCHAFVAUKLEINEELECTRISCHEAPPARATEN.
Dinsdagmorgen
8 januarikomtde chemokarlangsom uw kleinchemisch
afualvan huis te halen.Uw afualwordt dan vanaf uw huis meegenomen.
Ook afgedanktekleine elektrischeapparatenzoals koffiezetapparaten,
strijkijzers,broodroosters,
boormachines,
elektrischetandenborstels
etc.
kunt u meegevenaan de chemokar.
KARTSPORTALS HOBBY.
Mijn naam is HarmenOomkens,ik woon in Kantens
en ik doe aan de Kartsport.
Een paar jaar geleden ging ik regelmatigmet mijn
vader op de motoreen eindjetoerenen dan kwamen
we wel eens langs de Kartbaanin Ulrumen ging ik
daar af en toe karten.De eigenaarvan de Kaftbaan
vond dat ik wel aanleg had voor deze sport en
zodoendewerd ik wel eens gevraagdom een wedstrijd mee te rijden,dit was dan een meerurenwedstrijdmet meerderepersonen,je rijd dan om de beurten als je moe wordt
of moettankendan neemteen anderuit jouw ploeghet over.Meestalgaat
het dan om 2 uursraces,maarook wel eens6 uur.
Mijn oudershebbentoen een tweedehandskaft voor mij gekochten ben
ik begonnenmet wedstrijdente rijdenbij de KartClub NoordNederlandin
In de klasseNationaalJuniorenmet een 100 cc twee-tact
Stadskanaal.
motor, 24 mm carburateuren 16 mm restrictor(begrenzer)en op
Bridgestone
Q banden,deze bandenzijnvrij hard.
Ook heb ik een keer meegedaanmet een demo in Assentijdensde TT
nacht.
Omdatik steedsbeterging rijdenhebbenwij ons in latenschrijvenvoor de
NederlandseKampioenschappen,
deze worden geredenin Amsterdam,
Berghem,Strijenen Veldhoven.We zijn ook lid gewordenvan de Kail
Club HoekseWaardin Strijenen daar heb ik meegedaanaan de clubkampioenschappen.
wedstrijden,
GrandPrixen de Zuid-Hollandse
V e r d e r h e b i k m e e g e d a a na a n d e w o e n s d a g a v o n d c o m p e t i t i íens
Amsterdamen ook aan de Trophy'sdaar.lk reed dit seizoenin de klasse
NationaalJuniorenin de 100 cc klasse.
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fk heb een eigen monteur, Klaez Nauta, deze jongen is in 2000
Nederlands
Kampioengewordenin de 125cc klassegeschakeld.
Je moet
er wel iemand bij hebben die veel verstandheeft van de karts anders
wordthet niks.Het komtallemaalerg preciesmet de afstellingvan de kaft,
de luchtdrukin de banden.Een 10ebar meerof minderdruk in de banden
kan al het verschilmakentussenwinnenof verliezen.Het verschiltussen
de 1e of 2e startplaatsis soms maar een 1000stesecondeverschil.
Inmiddelsben ik overgestaptnaar de Internationaal
Junioren met een
nieuwekart.Het verschiltussendezetwee klassenis dat de motoren de
carburateurhetzelfdezijn, de restrictoris nu echter18 mm en je rijdtmet
zachterebanden,hiermeekun je snellerdoor de bochten.
In deze klasseheb je iederewedstrijdeen nieuweset banden nodig,ze
zijn dan al totaal versleten. In deze klasse ga ik aan de Europese
Kampioenschappen
meedoen,de voorrondenzijn in Denemarken.De
Íinale'szijn in Frankrijk.Mijnnieuwekafi gaat op het rechteeind ongeveer
150 km per uur.Je moetwel bij de 35 besteneindigenom verdermee te
kunnendoen. Motorpech,een spin maken of er door een ander worden
afgeredenen je maaktbijnageen enkelekans meer.
lk ga ook aan wedstrijdenin Belgiëmeedoenen misschienook nog een
paarin ltalië.
aan de Wintercupin Duitsland,
Op 9 decemberdit jaar heb ik meegedaan
de volgendewordtgeredenin februari2002.
dit zijn twee wedstrijden,
Mijn behaaldresultatenin 2001 zijn:
- clubwedstrijden
SHW Strijen3e in het totaalklassementvan 5 wedstrijden
- GrandPrix Strijenis door motorpechhelaasniks geworden
- Zuid-Hollandse
Kampioenschappen
ben ik 1e geworden
- KCA A'dam woensdagavondcompetitie
2e in het totaal klassementvan
9 wedstrijden
- KCA Trophy2e tn het totaalklassementvan 4 wedstrijden
- Nederlandse
Kampioenschappen
5e in het totaalklassementvan 4 wedstrijden.
lk vond het leuk om iets over mijn hobbyte veftellenen hoop een volgende keer iets over de hobbyvan iemandanderste lezen.Neem dan contact op bij D. van Meggelen.

WIJSHEDEN.
* Alsje nietsmeer'moet', kun je heel veel 'zijn'.
Martin Schróder (Martinair).
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EEN KIND
Je kuntwet ronàomJezus staanom over Hem te discussiëren,maar....
wie HI is, dat zul je pas vanuit de onderuindingleren!
Je kunt bedenken wat je wilt, maar ...... een ding moet je nooit vergeten:
dat God Hem 'Heiland'heeft genoemd en dat Hij zo voor jou wil heten!
Je kunt het wonder van zijn komst natuurlijkwel in twijfel trekken maar als
je echt in Hem gelooft dan ga je pas zijn kracht ontdekken.
Wantook al denkje dat zo'n kindje nietsbijzonderskan vertellen,het leert
je in de diepste nood toch minstens't woord 'genade'spellen ....
En blijkt het somsdat -hoe dan ook-je levensplanis vastgelopen,vertrouw
je dan maar aan Hem toe!
Het kind houdt ook jouw toekomstopen!
Truusvan der Roest.
Uit: In stil vertrouwen.
WAT DOET DE BEDACTIE
TIJDENSDE FEESTDAGEN?
Elk jaar is het weer een heel gedoe om alles goed
te plannen. Hebben we vríj of moeten we werken
rondom de feestdagen?De meeste keren, en ook
dit jaar zal dit weer het geval zijn, brengen we een
bezoek aan mijn moeder.
Drie jaar geleden is mijn vader overleden en sindsdien is mijn moeder
weduwe. Z| heeft het er moeilijk mee, dat ze altijd zo alleen ís. Ze heeft
het liefst dat de kinderenmet de Kerstdagenbij haar langskomen.Hoewel
wij altijd welkom zijn, moeten we ook weer niet allemaal tegelijk komen;
want dat is weer te druk. Dit jaar bezoeken we mijn moeder al de dag voor
de Kerst. We maken er een overnachtingen gaan een dag later in de loop
van de middag weer naar huis.
Nu maar hopen dat het weer dit jaar goed zal zijn. Mijn moeder woont
namelijk in de kop van Noord-Hollanden om daar te komen met de auto
moeten we de Afsluítdijkover. Deze Afsluitdíjkschijnt voor haar een hele
barrière te zijn. Al dagen van te voren worden de weersberichtenmet argwaan gevolgd. Er kan namelijk van alles gebeuren.Zo heeft ze liever niet
dat het op die dag sneeuwt, ijzelt, mistíg is, te hard stormt of iets dergelijks.Het liefst ziet ze ook nog dat we de hele autorit van dríe uur bij daglicht rijden. Hoewel we deze tocht al heel vaak gereden hebben en we de
route bij wijze van spreken met onze ogen dicht kunnen ríjden, maakt zíj
zich hier toch altijd weer ongerust over. Toch wil dit niet zeggen dat er
onderweg nooit iets gebeurt. Toen we de laatstekeer over de Afsluitdijk
terugreden zijn we geflitst door een flítspaal bij Kornwerderzand. Er was
maar liefst een snelheid van 74 kilometer geregistreerd.Dit leverde ons
een bekeuring van 60 gulden op. Zíjn we toch niet voorzichtíg genoeg
geweest!
WJvdB:redactieen penningmeester.
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MEDEDELINGVAN INEKE'sBROODJE'sen KADOOTJE's.
Een nieuwjaar brengtveranderingen
met zichmee.Helaassluithet postagentschapin het Schienvatzijndeuren.Na overlegmet de P.T.T.
is besloten, dat bij mii in de winkeleen Service-puntzal wordeningericht.Vanaf
woensdag9 januari2002kunnende inwonersvan Kantensen omstreken
in de winkelterechtvooro.a.
- postzegels
- strippenkaarten
- aangetekendebrieven
- postpakketten
- informatie.
Geldtransactie's
behorenniettot de mogelijkheden.
Ook zal met ingangvan 9 janiari 2}Ozde mogelijkheid
bestaanom bij mij
uw kledingaan te leveren,die bij v.d. Burg stomerij gereinigdmoet worden (Maandaggebracht= Vrijdagophalen).Na jarenlangdeze mogelijkheid te hebbengeboden,stoptdhr. Bultenaper 1 januarimet dezeêervice.
Langsdezewel wil ik Rickert-Jan
en Alie Swieringaen dhr.Bultenabedanken voor hun jarenlangeinzet.lk hoop u met het voortzettenvan bovenstaande mogelijkhedeneen goede seruiceaan te bieden en begroetu
graag in mijn winkel.
Tot slot wensenwij iedereenprettigefeestdagen
en een voorspoedig2002.
Openíngstijden
van de winkel:
MaandagUm Vrijdag 9.00-12.00
en 14.00-18.00
uur.
Zaterdag
9 . 0 0 - 1 2 . 0u0u r .
Dinsdag
gesloten.

WIJSHEDEN.
. Tíidis geen snelweg tussen
de wieg en het graf maar een ruimte om te
parkeren.
Radio Drenthe.
* 'De tijd gaat voorbíj', zeggen
ze, maar we vergissen ons: de tijd brijft en
wij zijn het, die voorbijgaan.
Uit: de Telegraaf.
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EENENGELDIE DE LASTENDRAAGT.
Datzoudenwe allemaalgraagwillen:
Eenengeldie onzelastendraagt.
Bijnaiedereendraagtwel een last:
De zorgvoorhet dagelijks
bestaan.
De zorgvoorhet werk
De zorgvoorje gezin
De zorgvoorjezelf,om staandete blijven,om vol te houden
De zorgom de eindjesaan elkaarte knopen
De zorgals werkloosheid
dreigtof ziekteinsluipt
De zorgom zóveelonuitgesproken
lasten
Eenengeldie onzelastendraagtl
We zijnbelasten beladen:
Metde schulduit het verleden
Metde gevolgenvan een koud"e
liefdeloze
opvoedíng
Metziektenen kwalen
Metde (komende)
ouderdom
Metde zekerheid
van de dood....en dan ....
Acht,kwamer maareen engel
Die de lastenvan ons afnam
Die de krachtgaf en ons troostte
Die ons levenvernieuwde
Dieons behoedde
voorstruikelen
en vallen....
Kwamer maarZO'N ENGEL!!
ln de bijbellezenwe:
Dat God onzezorgenziet
DatJezusmetontferming
overons bewogenis ....
Dàt lezenwe in de bijbel!
Maarervaartu dat ....?en zietu dat....?
ls er wel een Goddie op ons let?
Gaathet Godwel ter hartezoalshet nu gaat?
Waarblijftdan zijnengelom de lastente dragen.
Neen... zo'nengelzendtGod niet.
God zendtzijnZoonin de wereld.
Eenmensenkind,
HetKindJezus.
Het sterftonzedood
Het draagtonzelasten
Het sterktonzezwakheden
Het roeptons op om zelfeen engelte worden.
Eenengelvooreen ander
Eenengeldie mee helptom de lastente dragen.
Laathet Kindvan Bethlehem
zèlfaan het woordkomen.
Hil zegt:
'Komtallentot Mij
alsje vermoeiden
beladenbenten
lk zalje rustgeven......'
GezegendeKerstdagenwens ik u allen toe.
Jan Venema.
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OUD NIEUWJAARSRIJMPJ
E.
Morgen is 't Níeuwjaar,
Dan slaap ík bij mijn vaar;
Mijn vaar wil míj er niet hebben,
Dan slaap ik onder't linnen;
't Linnen is in de was,
Dan slaap ik ín de as;
De as is van de heerd,
Dan slaap ik bij 't oud peerd;
't Oud peerd is van de stal,
Dan slaap ik overal,
Bíj ratten en muizen in de onderwal.

KERSTDAGENVAN REDACTIELID GERAD WERKMAN.
Kerst 2001 komt er aan, voor mij en mijn gezin een jaar om op terug te kijken. Een jaar waarin ik persoonlijk een níeuwe start heb gemaaQ, en de
mensen heel dankbaar ben díe mij daarbij geholpen hebben. Het heeft
binnen ons gezin weer rust gebracht.
Ook de molencursus gaat goed, alhoewel het nog wel blokken wordt om
de nieuwe theorie goed onder de knie te krijgen. Veel molenreisjes
gemaaWdít jaar, en zelf veel bezoek gehad op de'Grote Geert'. Aan veel
activiteiten met de molen meegedaan dit jaar, altijd weer een succes.
Ook heb ik met mijn vermomming: 'Gerrit oet Noord Nederland' en als
'Vrouw Mus' dit jaar
een aantal keren opgetreden.Leuk om mensen aan
het lachen te maken. Het wordt tijd om er weer iets nieuws bij te leren.
Ook dit jaar weer voor het Lougnijsgezorgd dat er weer kopfi bínnenkomt.
Vooral om de jeugdpagina, en af en toe een
interuiew te doen is leuk. Lougnijs is 'voor het
dorp en door het dorp'. Samen moeten we zo'n
dorpskrantje ín stand houden, en volgens mij
lukt dat redelijk.
Deze kerst brengen we gezellig in prívésfeer
door. Wat we allemaal gaan doen, dat zien we
nog wel. Bioscoopof Kerstland misschien.
Namens ons gezin wens ik een ieder vrolíjke
kerstdagen en een heel goed begin voor 2002.
Gerad: redactie.
i
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Als jongetjehad ik veledagdromen
die elkaarin vlottempoopvolgden.De
realiteitis dat ik al weersinds1980in Rottumwoon en dat op hedenmet
veef genoegendoe. De rust in dit kleine dorp vind tk zeer prettigen ik
geniet nog steedsvan het weidse landschaphier op het hoge land met
een voorkeurvoor de gebiedenmet enkelakkerbouw.
Naastmijntijd die ik bij mijnwerkgeverdoorbreng,besteedik veel tijd aan
het opknappenvan ons huis dat nodigaan deze face-lifttoe was.
Daarnaastvind ik het heerlijkom naar muziekte luisterenen probeerde
ontwikkelingen
in de popmuziekwat te volgen.Als ik aan lezen toekom
wordtdat meestaleen boekin het genrethrillerof sciencefiction.Het laatste dat ik heb gelezenis het verhaal'De vandalenvan de ruimte'vanJack
Vance.
Eén van de laatstefilms die ik heb geziendie ik beslistde moeitewaard
vond is 'The GreenMile'naareen boekvan StephenKing.
Een echte tv-topperheb ik niet, maar een lichtevoorkeurvoor Engelse
politieseries
heb ik wel.
Wat ik het liefstniet zie en dat me iederekeer raakt is de oorlogsellende
die je te zien en niette zien krijgt.
Op de vraagwat ik graagnog eens in mijn levenwil doen,moet ik het antwoord schuldigblijven.lk vind het prima zoals het gaat en hoop dat dat
nog even mag voortduren.
V.D.K.NIEUWS.
Nog een paar weken en het nieuwejaar begint weer. Een nieuw jaar,
nieuwekansenen nieuweideeën.Met z'n allenwillenwe het bestevoor
ons mooiedorp,en dat is dan ook waar Dorpsbelangen
voor staat.
Op 30 januaribezoektde gemeenteEemsmondKantensom te spreken
met de inwoners.Een iederdie dezeavondwil bezoekenis van hartewelkom.
is gesprekspartner
Ook Dorpsbelangen
voor de gemeenteen wij maken
dan ook altijdeen lijstvan wensen,klachtenen/of ideeëndie leven bij de
inwoners.Vandaardezeoproep!
Heeft u dingendie u onder de aandachtwilt brengenvan de gemeente,
laat dat dan even weten.Zelf hebbenwij ook al een aantalzaken op een
rij gezet:
- aanlegparkeerhavens:
Langestraat,
Bredeweg,Kooistraat;
- entreevan het dorp verfraaien(b.v.d.m.v.ouderwetselantaarnpalen);
- Usquerderweg:
doortrekkenvoetpad/trottoir
tot aan het nieuwefietspad
(is nu nog gras);
- verfraaienLangestraat;
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- ontwikkelenvan een nieuwebouwlocatie;
- beteronderhoudvan de groenvoorziening
(vakermaaien,wieden,snoeien);
- en anderezaken.
Heeftu nog ietstoe te voegen,neemdan contactop met ons of kom naar
de dorpenronde
op 30 januari
Elke2e maandagvergaderenwe in 't Schienvat,dus ook op maandag14
januari.U kunt altijd onze vergaderingenbezoekenof contactopnemen
met een van de bestuursleden,
o.a.
Gerda Omta-Arkema,Molenweg8, tel. 552623;
J. v.d.Molen,Langestraat35, tel. 552807.
schandpaalnieuws. u heeft het vast al wel gezien, de brug naar de
oosterweg is weer open. De zijkantenmoeten nog afgewerktworden,
maar over het algemeenis het toch heel mooi!
Ook het plateauwaarde schandpaalkomtis al aangelegd.De schandpaal
is klaaren een bankje,prullebaken hekwerkis bestelddoor de gemeente. Als allesbinnenis zal een en andergeplaatstwordenen heefthet dorp
eenmooie'lummelplek'.
Kerstboomniis.
Ook dit joar staithai der weer
zien takkenzwaaienwat hin en weer
zien lampkesbrandenfraai
op ons Grunnegerklaai.
Dit joar nait deur PieterKnót bezórgd
Theo de Jongeen Co hemmender
veur zórgt.
BedanktTheo en aalmoal
joe hemment weer goudveur mekoar!

r'
;r{

. . , d

WAT DOE IK MET KERST?
Met de kerst ben ik gezellig thuis samen
met het hele gezin, hoop ik. Eerste kerstdag gaan we samen naar de kerk om de
geboorte van Jezus te vieren, om God te
danken dat Hij naar ons omziet, niet vanuit
een verre planeet maar onder de mensen
als een Vader voor z'n kinderen wil zijn.
Voor de restzoeken we de gezelligheíd thuís,spelletjes doen of een leuke
film kijken, een beetje anders eten waarschíjnlijk.
De tweede dag ís meestal een oma of familiedag. Voor de rest wens ik een
ieder goede kerstdagen, veel heil en zegen, plus veel leesplezier in 't
Lougnijs van 2002.
Klaas: redactie.
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NIEUWJAARSVISITE.
Ook dit jaar organiserenBV ROD en de CSCW weer de jaarlijkse
Nieuwjaarsvisite.
Zo'n grootÍeestals twee jaar geledenkan het natuurlijk
niet worden.Het millenniumfeest
vier je per slot van rekeningmaar êén
keer.
Maartoch hebbenwe ook dit jaar onzeschouderser weer ondergezeten
een leuk programmain elkaargedraaid.
De muziekwordt verzorgddoor de hier wel bekendeFightingCats en ze
hebbenbeloofdhet geluidsniveau
in het beginbinnende perkente houden en als men eventueelna afloopnog wil dansen,dan draaienze de
volumeknopwel weer open.
Natuurlijktredenonze eigenFlinthippers
weer op.
Eenspannendequiztussende diverseverenigingen
zal ook voorde nodige hilariteitzorgen.
Otto heeft de rozijnenweer op de brandewijnlaten zetten en als klap op
de vuurpijlzal het allemaaldoor een andereThomasvaer(en misschien
neemt hij zijn Pieternelook wel mee) aan elkaar worden gepraat.Wie
Thomasvaeris, dat blijftnog een verrassing.
O ja, en nietvergeteneen prijsjevoorde loterijmee te nemen,anderskunnen we de onkostenniet dekken.
Tot ziens op zaterdag5 januariom 20.00 uur in het Schienvat.
EH.
Betaalt u tijdens het NieuwjaarsÍeests.v.p. met euro's.
Hoewelu tot 28 januari2002nog met guldenskuntbetalen(alswisselgeld
krijgtu euro'sterug),willenwij u heel vriendelijkverzoekende aanschaf
van de consumptiebonnen
tíjdenshet nieuwjaarsfeest
met euro'ste doen.
Mocht u nog helemaalniet over euro's beschikken,wilt u dan gepast in
guldensbetalen?
Zowel voor u als voor ons, zal dat veel tijd besparen,omdat het werken
met 2 muntsoorteneen groteveftragingin de bedieningzal betekenen.
De consumptiebonnen
voor dit jaar kosten:1,25euro (oftewelf .2,75\.
Bij voorbaatbedanktvoor uw medewerking.
AfdelingHoreca't Schienvat.
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I N G E S P R E KM E T
Dezekeerdachtenwij binnende redactieom iemand
te vragenvoor'ln gesprekmet',die werkzaamis in
de verpleging.Tijdenskerst,oud en nieuw gaat dit
werk gewoondoor.
Dezekeerben ik in gesprekmet AstridBlaauwwiekel
uit de Meidoornstraat.
Astridis getrouwdmet Roelfen hebbensamen een
dochterDaniëllevan eén iaar. Ze werkt nu als ziein
in verzorgingshuis
Wiemersheerd
kenverzorgende
Loppersum.
Hoe is het om in de verpleging te werken?
Het is pittigen er is een vrij hogewerkdruk.Er wordtveel van je gevraagd.
Maarhet is heel mooi,om voor mensenklaarte staandie hulp nodighebben.
lk ben in september1996 begonnenmet de opleidinginserviceziekenlk werktein het ververzorgende.In februari1999 was ik gediplomeerd.
jaar ben ik in augustus
pleeghuis
TwaalfHovenin Winsum.Het afgelopen
Wiemersheerd
in Loppersum.
begonnenin verzorgingshuis
Om tijdens de feestdagente werken,is dat anders? Brengt het een andere sfeer met zich mee?
Ja, dat is anders.In Winsum werd het per afdelinggedaan,alles werd
samenin kerstsfeerversierd.
ln Loppersumheeftiederz'n eigenkamer,en moetiederhet voor zich zell
doen.Maarom tijdensde feestdagen
te werken,vindik nieterg.Hetwerkt
wat rustigeren gemoedelijker.
De bewonerskrijgenwat meer bezoek,wat
ze heelleukvinden.Meestalis het éenjaar met kerstwerkenen het andere jaar met Oud en Nieuw.Voor het thuisfrontis het niet altijdleuk, maar
dat hoorter bij als je in de verplegingwerkt.
Astridbedanktvoor dit 'ln gesprekmet'. 'Graaggedaanen voor iedereen
alvastfijne dagentoegewenst'.
G.W.
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GOUDRENETJE
lk vind zo'n goudrenetle'n juweeltje
n blozendbolletjemet kleurtjeop de wangen
lk kijk ook telkensweer aandachtignaar het steeltje
daar heeftzijn appelleventoch van afgehangen.
Toon Hermans.
APPELBEIGNETS.
suiker,kaneel,150 g zelÍriizendbakmeel,zout, 1 ei,
5 à 6 goudrenetten,
1y2dl melk,frituurvet,poedersuiker.
Schilen boorde appelenen snijdze in niette dunneplakken.Bestrooize
met een mengselvan suikeren kaneelen zel ze apart.
Zeef het zelfrijzendbakmeelmet wat zout in een kom. Maakeen kuiltjeen
breekhierinhet ei. Roervanuithet middenen neemsteedswat bloemvan
de zijkantenmee. Voeg af en toe een scheutjemelk toe. Roer alle klontjes eruit en verdunhet beslagal roerendemet de overigemelk. Laat het
frituurvetheetworden,zodater een wittedamp afkomt.Wentelde plakken
appeldoor het beslag.Laat ze even uitlekkenen leg ze dan in het frituurvet. Bak de beignetsvlug gaar en goudbruin.Laat de appelbeignets
uitlekkenop papiervan de keukenrol,op grauw papierof op papierenservetjes.
Voorongeveer30 appelbeignets.
OLJOAR
De tied gait mit treden,
Gestoadegen stom,
Van t ain' joar ín t aander
En komt nooit weerom.
Zai geft en zai nemt ons
De stonden gestoag.
Het heden verzwonnen,
Wat komt, is vandoag.
Vandoagwordt weer mórgen,
t Zit stoef aan mekoar.
t Duurt nog n klaain zetje
En vot is t oljoar
Jan Koster.
veur GrunnegerKultuur.
Uit:Toalen Taiken,tiedschrift
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De redactie wenst iedereen

Wat leren de kinderen
nu op school?
t x ?.?O37t=?.20371
2 x 2.?O37t=4.M74?
'3 x ?.?0371=6.25t13
4 x 2.?O37t=8.45484
enz.
enz.

" Ik wordt helemaalneurotischvandie euro, wie kan
mij een goedeeuroloog adviserendie de eurosievan mijn
hersenen
kan bestriiden/'l'l?"

Tf I hod
o hommer.o...
27

vwe
s;
Het duurtnog maareen aantaldagenen dan is onze veftrouwdegulden
voorgoedverledentijd en schakelenwe definitiefover naar de euro. Met
de komstvan de euro zal ook ons vocabulairewordenuitgebreidmet een
heel aantalnieuwewoorden.Een aantalvan deze woordenwil ik u niet
onthouden:
Eurofobie:. Tiekelijkevreesom over te schakelenop de euro.
Euroloog: Een arts die eurofobiebehandelt.
verschijnsel
dat optreedtbij euromuntenen Eurosie: Natuurkundig
biljetten
die doorveel handenzijn gegaan.
die uitgaatvan de euro als betaalmiddel.
Eurotiek: Aantrekkingskracht
Eurocriet: Scheldnaamvoor iemand die hoog oplooptmet de euro,
maarheimelijk
toch lieverin guldensbetaalt.
Euroma: De typischegeur die uitgaatvan versgedruktebankbiljetten.
Euroyaal: Een Íerventeaanhangervan de komstvan de euro.
vader.
Een geÍofiuneerde
Europa:
recherchevoor de bestrijdingvan euro-vervalEuropol: lnternationale
SETS.

J.O.M.W.-S.
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Met de rugzakop stap..
......Eenverslag uit Australie
Het is alweerdik een maandgeleden(30-11)dat ik uit dat koudekikkerlandjevertrokom de zon en het avontuurop te zoeken.Echter,beidezijn
de afgelopentijd vaak ver te zoekengeweest.lk ben vrij vlot na aankomst
begonnenals aupairbij de familieKeeney.Verderis het kwik in Sydney
zelÍsenkeledagentot 14cgedaald,met als resultaatdat ik rondliepin een
dikketrui in plaatsvan de meegenomen
hempjesen 't shirtjes.Maar als
de zon schijnt,dan is het hiererg warmen genietik van de zon en het idee
dat ik eens een keer een winterkan overslaan.
lk had jullietoch de vorigekeer vefield over de oude BMW met die versnellingspook
die elkekeerlosschoot.
Noudat is niethet enigedat aan de
auto mankeerde.Hij stotterdeen haperdevaak, zonder ook maar een
pedaalaan te raken:Soms sloeg hij ineensaf, als ik voor een stoplicht
stond.Audreyhad mij verzekerddat ze iemandernaarzou latenkijken,dit
gebeurdeechterniet.Gelukkigbegafde auto het,toenJohnerinreed.Nu
was hetwel tijdom naarde garagetoe te gaan......
is hijweer
Ondertussen
gemaakten rijd ik een stuk prettiger.lk check in elk geval elke keer of er
genoegbenzineinzit,wantje weet maarnooit.....
Het levengaat hier verderzijn normalegangetje.lk sta 's ochtendsvroeg
op om Zach met zijn ontbijten het aankledente helpen,hiernarijd ik hem
naar de creche.Na thuiskomstkan ik vaak zelf mijn dag verderinvullen.
Soms ga ik met de trein naar het centrum(20 minutenrijden)om in een
internetcafete mailen - vooral nu het smsen met Nederlandniet goed
werkt. De meeste berichtjesverdwijnenergens tussen hier en daar en
andersom-, in het park te liggenof lekkerrond te slenterenin Darling
Harbour,CirculairQuayof doorde BotanicGardens.Somsblijfik thuisom
wat te lezen, mij te vergapenaan al die "leuke"foldersmet tripjesnaar
anderestedenen plaatsenin Australie& Nieuw Zeeland,loopik plannen
te makenover hoe en wat ik wil gaandoen.....
In de weekendenprobeerik zoveelmogelijkvan Sydneyen haar omgevingte zien.In het MuseumvoorContemporary
Aft heb ik o.a.de zeerbijzondere Japanse NEO-TOKYOexpositiebezocht,geslenterddoor het
oudstegedeeltevan Sydney- The Rocks
(Stukjegeschiedenisover de Rocks:In 1787 beslootde Britse regering
Engelsegevangenennaar NSW in Australiete verschepen,omdat men
niet langerover genoegcellenbeschikte.Na een zwaretochtvan B maanden over zee, kwamende eerste 1200 mannen,vrouwenen kinderenin
"The Rocks"aan. De groep bestonduit gevangenen,bewaardersen hun
families.The Rocksdanktzijn naamaan de eerstehuizendie op de de rotsen, dichtbijhet waterwerdengebouwd.De bevolking- rijk,arm, gevangenenen immigranten
uit alle delenvan de wereld,die zich uit vrijewil in
NSW vestigden- alsmedede criminaliteit
breiddezichal snel uit.In 1960
beslootde regeringde wijk aan te pakken,nadat bedreigingenop straat
steedsvaker voorkwamen.Tegenwoordigis het een levendigewijk met
gerestaureerde
huizen,gezelligepubs,fantastische
restaurants
en kleine
.)
speciaalzaken
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Verderheb ik koftgeledenop een zaterdageen bruiloft- van een afstandje - bijgewoond.The Opera House,HarbourBridge& BotanicalGardens
zijn zeergeliefdeplekkenom in het huwelijkverbondente worden.Er worden wat bloemblaadjesop het gras gestrooid,een tafel met 2 stoelen
wordtklaargezeten de ceremoniekan beginnen.Vooralin de weekenden
is het een komenen gaanvan bruidsparen.
In het weekendvan 8 - 9 decemberben ik wederomnaar de Blue
- gedeeltevan de GreatDividingRange- die zijn naam dankt
Mountains
aan de blauwigedamp die van de ecalyptusbomen
aÍkomt- geweest,ditmaalmet een vriendin.We haddende tour bij Oz Experiencegeboekt,een
zeer bekendebusmaatschappij
die budgetreizen
en tripjesvoor backpackers organiseert.Zalerdagochtend
ben ik in de stromenderegenvertrokken. Na een tochtvan ongeveer4,5 uur in Katoombaaangekomenen uit
de bus gestaptin de nog steedsstromenderegen.Erg teleurstellend,
als
je voor de 2e maalergensnaartoegaat,juistom veel bushwandelingen
te
makenen het regentde hele tijd. Eerstmaar eens ons hostelopgezocht
en onze tas gedropt,waarnawe veruolgensbij een reisbureautje
een ticket voor de ExplorerBus boekten.We zijn nietvan de bus afgeweest.Het
bleefregenen,de welbekendeThreeSisterswarenniette zien,doordatze
middeninde bewolkingzatenen het was koud.Uiteindelijk
in de bioscoop
in het dorpeen film overde Blue Mountaingekekenen de restvan de middag in een cafeetjedoorgebracht.De volgendeochtend ben ik verder
gegaanmet de ExplorerBus en Ashleyis gaan abseilenen canyoning,
aangezienzij een extra nacht in Katoombazou blijven.Ditmaalwas het
weer beter.lk ben in Leura uitgestaptom door de "bush"naar de Leura
Cascadeste wandelen.Erg mooi.Hiernaop weg naar GordonWatedalls.
Tot enkelekerentoe verdwaald,doordatde bewegwijzering
niet optimaal
was en ik op niemandterug kon vallen,nu ik deze tocht in mijn uppie
maakte.Op een bepaaldmomentvond ik het niet leuk meer en ben ik
gevolgd.lk was bfijna 1,5 uur weer
maarde weg terugnaarhet beginpunt
in de "bewoonde"wereld te zijn. Terug in Katoombaweer op de Oz
ExperienceBus gestapten met de groep naar Echo Point geredenvoor
een kortewandelinglangsde "ThreeSisters"om daarnain het voor mij al
bekendetreintje(52c)weer omhoogte rijden.Vervolgensde reisvooftgeWildlifePark in Doonside.Nadatik daar als eerzeï naarhet Featherdale
in mijn handen
ste uitgestaptwas had ik het geluk een babykangarootje
gedruktte krijgen.Wat een scheetje,ik was helemaalvertederd.Hiernain
het park kangaroosen koala'sgeaaiden nog veel meer anderedierenop
de foto gezet. Deze laatstestop was zeker de moeitewaard.
Tot slot iets anders.Over twee weken is het alweer kerst. lk heb ondertussen al mijn eerste kerstvoorstellinggezien. Zach gaat namelijk elke
zondagmet zijn oom en tante naarde UnitedChurchen nu haddenze op
Ze voerden het kerststukeen
zondag25 novemberde "christmasplay".
beginnen
maandeerderop, omdatvanaf 14 decemberde zomervakanties
en veel gezinnendan met vakantiegaan.
Hoe vierende mensenhiereigenlijkde kerst?De "oudere"generatiekomt
vaak bij elkaaren dineertdan met de heÍe familie,zoals de meestevan
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generatie
ons ook wel gewendzijn.De "jongere"
echterbrengtdezedagen
vaak door op het strand,zonnebadend,
luierend,met een barbeque.Het
"samenzijnmet familie"met kerstwordthiervolgensAudreysteedsminder belangrijkgevondenen overuloedige
maaltijdenzijn ook niet echt fijn
met het warmeweer.
Tot zoverweer een rondjebelevenissen
uit Sydney.
Groetenvan Anna Holtman
VerenigingDorpsbelangenRottum

DorpshuisKloosterstee

KerstÍeest in de kerk te Rottum
Op tweedekerstdagis er 's avondsom 19.00uur kerstfeestin de kerk te
Rottum.Een ieder is van hartewelkomom het kerstfeestmee te vieren.
Zoalselk jaar is er naasteen kofteoverdenking,
een vrij verhaalom naar
te luisteren,een traktatieom op te eten,een mooiversierdekerstboomom
naarte kijkenen zijner liederenom naarte luisteren
en meete zingen.Na
afloopvan de dienstwordt er in het dorpshuisKloosterstee
cholademelk
geschonken.
Ook daar is een iedervan hartewelkom.
Nijjoarsviziedeop zaterdag5 januari 2OO2
Tijdensde "nijjoarsviziede"
op zaterdagavond
5 januariis er de gelegenheid om elkaar als dorpsbewonershet beste voor 2002 toe te wensen
(voorzoverdit nog niet is gebeurd).Onderhet genotvan een glaasjeboerenjongens
of -meisjes,kunt u luisterennaar het wel en wee van 2001,
voorgedragen
door Klorisen Roosje.
Veelalzal uzelfook nog een deuntjemogenmeezingen.
Alle ledenen dorpsbewoners
wordendan ook van harteuitgenodigd
om
deze avond te komen.De entreeis gratis.Wel graag euro's meenemen
voor de betalingvan de consumpties!
JaarvergaderingVerenigingDorpsbelangenRottum
De jaarvergadering
van de verenigingis dit jaar op vrijdag25 januari2002.
De uitnodigingvoor de vergaderingzal binnenkoftverspreidworden.
Theater te Water; "Zadelpijn" op vrijdag 22 tebruari 2OO2
Het is de bedoelingom met de lieÍhebbers
uit Rottumen omstrekeneen
bezoekte brengenaan een voorstellingvan theaterte water en wel het
stuk"Zadelpijn".
Op vrijdag22Íebruari
spelenzij in WarÍfum.Een uitnodiging
voor opgave
volgtnog.

31

4

Toneelu itvoering " Kloosterspeulers"
Op zaterdagavond9 maart 2002 zullen de "kloosterspeulers"
weer ten
toneleverschijnenin het dorpshuisKloosterstee.
Alvastvrijhoudendeze
avondwant het belooftweer een mooieavondte worden.
Herstel Kerkklok
De klok is nu bij de klokkenmakerin Brabantom gerepareerdte worden.
De venruachting
is dat de klokin het voorjaarweerteruggeplaatst
gaat worden. Dit jaar met kerst nog geen klokkengeluiduit Rottum;volgendjaar
weer!
Herstel muur begraaÍplaats
Inmiddelsis een begin gemaakt aan het herstelvan de muur van de
begraafplaats.
De funderingwordtweer in orde gemaakt.7o zijner in 2001toch een aantal projectenvan start gegaanen deels ook afgerond,die bijdragenaan
een fraai en leefbaar
vqqr
IRottum.
t";k,,u* ,
De VerenigingDorpsbelangen
Rottumwensteen iedergoede kerstdagen
toe en een heel gelukkig,gezonden voorspoedig20021.

Wat doet de redactie met Kerst
Als klein kind was kerstavond een avond vol spanning en verwachtingomdat we dan meemochten
naar de nachtmis!Het was een hele belevenis om
als klein kind 's avonds uit je bed gehaald te worden om mee naar een prachtige versierde kerk te
mogen. De kerk was boordevol en talloze mensen
die geen plaats meer konden vinden (hoe toepasselijk!)maar toch nietswílden missenvan de dienst
bleven al die tijd achter in de kerk staan.
Toenderlijd had ik nog de illusie dat kerken altijd
zoveel bezoekerstrokken!
Na afloop van de dienst werd er thuis gegeten. Voor de ouderen was er
koffie, voor de kinderen thee of chocolademelk.Mijn moeder maakte altijd
de heerlijkstesalades en er waren verschillendesoorten broodjes. Het had
iets feestelijks om zo midden in de nacht, met elkaar, onder de lichtjes van
de kerstboomgezamenlijkte eten. Maar hoe kunnen tijden veranderen!
Het afgelopenjaar brachten we de kerst door in de sneeuw op de skies,
ook dat is een hele bijzondere eruaríng!Helaas zal dat dit jaar niet mogelijk zijn, omdat het de laatste twee weken van het jaar op mijn werk een
hele drukke periode is, i.v.m. de conversienaar de euro. Dit houdt in dat
ik 24 uur per dag stand by moet zijn en, indien noodzakelíjk,binnen één
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uur op kantoor moet kunnen zijn.
Dít iaar zullen we dus thuis weer een kerstboomoptuigen.D1 is het
werk
van de mannen in mijn gezín, een taak die ze met veel ptezier
op zich
nemen!
Totslot wil ik alle lezers van hetLougnijsf4nedagen toewensen
en dat het
u moge brengen wat u eruan verwacht!
Jolanda o.M- wars-stailaert:eindredacteurLougnijs.

WIJSHEDEN.
* Alsje
zelf bijna niet op een ander let, leteen ander ook nietop jou.
Radio Drenthe.
WIJSHEDEN.
* Je moet
een ander behandelen.zoals je zelf behandeld zou willen worden.
Koníngin Sylvia van Zweden.
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Voor de jeugd

Oo

o

;^: 4
JÈí' ),.,

oo

o

-l

^ co o
'o
o

r-/

O-r,

no

o

O

o

o
o

o

o
o

O

Í.t

o
oo

o
o

34

^

Oo

